
م

العتقاءمكتب-مدريد

إلم!ظ

أبي!

..

23

الثانيةالطبعة

!

!اللص

الف!جصجم!لنمث!وافؤنح!أمخمائوربر



الدولية،)السحةكا53كاهاطههاحلاحول!ص!495!االعالميةر!لمعاائرةدا،لأولا:رئيسيينمصدرينمنهاموادلموسوعةاهدهاستمدتفيإ،

الموادتلكتمقيحمع،الدائرةتلكموادسال!صيرترجمحيتأم(،899و7991و6991و5991و4991و3991و2991طبعات

عاليةسمبةالثاليةالطبعةبهذهبلغتوالتي،المعرفةمجالاتمحتلففىعربباحثودبهاقامالتيالإضافات،التانىوإسلاميا،عرلياومواءمتها

عبدالعزيزبىسلطهالىمؤسسةموقفصلالضرورةتعبرلاوأفكارآراءمنالموسوعةتتضمسهمافإنولذا.للموسوعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيعنتعبروءانمابوك(،)وورلدالعالميةالمعارفدائرةأووالتوريع(،للنشرالموسوعةأعمال)مؤسسةالاشمرةالمؤيسسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عربياومواءمتهاوتنقيحهابمراجعتهاقامواأوترجموهاأوالموادكتبواالدينالمتحصصين،الأساتدةمئات

فيوالتمهيدالطهبعتينمقدمتيانطر.اللهبإذلىوالتحديثوالمواءمةالتنقيحاستمرارمع،والإسلاميةالعربيةالموادم!مزيدلإصافة،طسعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التمويه.وجصلذا،شريفةنبويةوأحاديت،كريمةقرآنيةآياتالموسوعةهذهتحويبر

الثانيةالطبعة

(أمأهـ)914999،والتوزيعلبشرالموسوعةأعمالمؤسة5

النشرأثناءالوطيةفهدالملكمكتةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالمول!وعة

سم742.*67.1ص616

)محموعة(80699-50-32-3ردمك

23()محلد!!45530806

العربيةالموموعاتأ

1300351813يويد

0353/18:الإيداعرقم

)محموعة(08.699-5-32-3ردمك

23()مجلد3-55-4-08.699

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض-72029بص

(1)8871914:فاكص-(1)5491914:تلفون

لأح!لأطهـ!هولء(!ولول*ل!ح3لأحل!!هول(5

لماع؟311،اص!4؟لاد!ولحل!حأهءص!414*35ط3!لما؟اأ3اا1ول!!!31لأ"؟لا؟أهول

ع.ه.كا*ه72029-ا"4!لأاا36511زكر+404!ولمه3ول!41أ؟!!ل!*

.اس!+()43919411-.*!3()9411اة87

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة
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إلا،غيرهاأوتسجيلا

م()6991هـ
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منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفىوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلحزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغسطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتاجم!بإذن
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3المزدالويقهذاجانبىعلىيوجد.التحاريةبالمنطقةشارعأه!وهوأنطونيو،خوزيهديآفنيداأيصاعليهويطلقبمدريدفياجرانشارع

.والمسارحوالمحالوالمطاعموالمنادقالمصار!منالعديد

هضبةعلىتقعمدنها،وأكبرأممبانياعاصمةمدرلد

منوتعدالبحر،سطحمستوىفوقم6ء.نحوترتفع

عاصمةمدريداختيرتوقدارتفاعا،العالمعواصمأكثر

سكانهاعدديبلغ.أسبانيامنتصفقربالجغرافيلموقعها

نسمة.2)297.909

الاستعماريةقوتهاقمةإلىوصلتقدأسبانياكانت

فيالبلادعاصمةمدريدالثانيفيليبالملكجعلعندما

إمبراطوريةبدأت.الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصف

السابعالقرنخلالالاضمحلالفيالاستعماريةأسباني

للحكممهمامركزاظلتمدريدولكن،الميلاديعشر

منمدريدأصبحتالعشرينالقرنمنتصفومنذ.والثقافة

أسبانيا.فيالصناعيةالمدنأهم

وقد2،كم006مساحةعلىالمدينةتقع.المدينة

الأسبانية،الأهليةالحربخلالالكبيرالدمارأصابها

اللأماكنمنكثيرةأجزاءولكنأم(،1-939)136

تجديدها.أوبناؤهاأعيدالحربخلالتحطمتاقي

هيئةعلىكبيرميدانمدريدمدينةمنتصففيويوجد

الميدانهذامنويمتد.الشمسبوابةميدانيسمىهلال

كاليهشارعوهومدريدشوارعأهمأحدالشرقاتجاهفي

الجنوبفيمدريدمنالقديمالجزءويقعألكالا،دي

المبانيبعضأقيمت.الشمسبوابةميدانمنالغربي

خلالالمنطقةبهذهالمتعرجةالضيقةالشوارعفيالموجودة

الميلاديين.عشروالسابععشرالسادسالقرنين

شمالإلىمدريدفيالحديثةالتجاريةالمنطقةوتقع

والمطاعموالفنادقالمصارفوتوجدألكالا،ديكاليه

)والذيفيا.جرانشارعامتدادعلىوالمسارحوالمحلات

شمارعأهموهوأنطونيو(،خوزيهديآفنيدأأيضاعليهأطلق

الشرقىالشمالفيسالامانكاويمحي.التجاريةبالمنطقة

التا!ئكلشرالقرننهايةفىبنىسكنيحيوهو،للمدينة

تسمىغناءحديقةوتوجد،العشرينالقرنوبدايةالميلادي

الجنوبفيهكتارا421علىيزيدمامساحتهاتباريتيرو

مدريد.مدينةلوسطالشرقى

القديمالجزءفيوالاثارالمشهورةالأبنيةمعظموتوجد

منها.مقربةعلىأوالرئيسيةالتجاريةالمنطقةوفيالمدينةمن

الثامنالقرنإلىبناؤهيعودالذيالملكيالقصرويقع

وقد،القديمالحيمنالغربيةالحافةعلىالميلاديعشر

،أم319عامحتىالأم!بانيةالمالكةالأسرةفيهعاشت

البلاد،مغادرةإلىعشرالثالثألفونسوالملكاضطرعندما



مدريد6

الرائإلىالتنظيمذاتالشاسعةبحدائقهالقصروتحول

والميادينالقديمةالكنائسمنعددأيضابمدريدويوجد

أسبانيا.مشاهيروتماثيلالنافوراتتزينهاالتيالعامة

إلىالسكانفيالمطردالنموأدى،ام059عامومنذ

فإن،والآن،الاتجاهاتجميعفيلمدريدالعمرانيالامتداد

فيتوجدالصناعيةوالأحياءالسكنيةالمناطقمنكلا

المدينة.منتصف

السريع،النمومنتعانيالتىالأخرىالمدنومثل

الهواءتلوثمثلكثيرةمشاكلمنتعانيمدريدفإن

لتوسيعكثيرةأشمجارأزيلتوقد.السكانيوالتكدس

يتزايدالتيللسياراتوقوفأماكنوتوفيرالشوارع

.يومبعديوماعددها

وهم،مدريلينوسمدريدأهليسمى.السكان

لأسبانيا.الرسميةاللغةوهى،القشتاليةالأسبانيةيتكلمون

بناءأسعارلارتفاعشققفىمدريدسكانمعظمويعيع!

المنازل

فيأبوابهاوالمكاتبالمحالمعظمتفتحمدريدوفي

وهو،الواحدةالساعةفيوتغلقهاصباحاالتاسعةاسماعة

دسمة،كداءوجبةمدريدأهلفيهيتناولالذيالوقت

الساعةمنأخرىمرةأبوابهاالتجاريةالأماكنوتفتح

أهلباقيومثل.السابعةالساعةوحتىالظصبعدالرابعة

بينالعشاءوجبةيتناولونمدريدأهلمعظمفإنأممبانيا

تناوليفضلونوهم،الليلومنتصفليلاالعاشرةالساعة

حيثمدريد،بهاتزخرالتىالفاخرةالمطاعمفيعشائهم

المقاهىوتعتبر.والأسماكالضأنولحماالبقرلحميتناولون

كا9!--سص!وممئهـكلص!م-

طبئ

تسكنالأسرمنالعديد

داحلالسكميةالعمارات

منها،وبالقربمدريد

المطردالمموأدىولقد

عامممذالسكادفي

النموإلىأم059

لمدريدالعمراني

حميعفىوضواحيها

.الاتجاهات



ريدمد

للالتقاءمخصصةالمدينةشوارعمعظمفيالموجودة

معهم.والتحدثبالأصدقاء

التيالثيرانمصارعةلمشاهدةكبيرجمهورويحتشد

أكثرمنتعدالقدمكرةولكن،توروسديبلازافيتعقد

بالمدينةالقدملكرةالرياضيالملعبويعد،شعبيةالرياضات

001؟...منأكثروسعته،العالمفيالملاعبأكبرأحد

.متفرج

الثقافيةالمؤسساتحولت.الثقافيةوالحياةالتعليم

مركزإلىالمدينةبمدريدالموجودةوالمكتباتوالمتاحف

جامعةأضخموهيمدريد،جامعةوتقعلأسبانيا.ثقافي

الجامعية،ا!لدينةيسمىمدريدمنجزءفياسبانيا،في

الفنية.المعاهدمنعددأيضابهايوجدكما

وهوالعالممتاحفأكبرمنلواحدمقرومدريد

الوطنيالمتحفأيضاعليهيطلقالذيالبرادو،متحف

علىالبرادوويحتوي.والنحتالتشكيلىالتصويرلفن

منالتشكيل!الفنأساتذةرسمهالوحةألفيعلىمايربو

الاسبانللفنانينالبرادومعروضاتوتضم.والعالمأسبانيا

مائةمنوأكثرجريكو،إلللفنانلوحةثلاثينمنأكثر

أيضابالمتحفيوجدكماجويا،فرانسسكوللفنانلوحة

لوحةمنهافيلازكيز،دييغوللفنانلوحةخمسون

.الشرفوصيفات

الأخرىالفنيةالمتاحفمنعددبمدريدويوجد

الطيعيالتاريخمتاحفمنكبيرعددإلىبالإضافة

وللدارلأسبانياالوطنيةللمكتبةمقرالمدينةأنكما،والعلوم

التاريخية.للوثائقالوطنية

وشتاءحاروصيفجافبمناخمدريدتتمتع.المناخ

سم43عنيقلأمطارمنعليهايسقطماومتوسطبارد،

ينايرفىم54نحوالحرارةدرجاتومتوسط،العامفي

أشدعادةوهو-أغسطسشسهروفىيوليو،فيم23و

مدينةإلىالحكومةإداراتتنتقل-مدريدفيحرأرةالشهور

للبلاد،الشماليالساحلعلىتقعالتي،!مباستيانسان

الرسميالمقروتعد،حرارةأقلالطقسيكونحيث

.الفترةهذهخلالللحكومة

الميلاديعشراسمادسالقرنمنتصفمنذالاقتصاد.

يعتمدمدريداقتصادكانالعشرينالقرنمنتصفوحتى

بهاالعاملينمعظموكان،للحكمكمقردورهاعلى

بالإداراتأو،بالسياسةمرتبطةوظائففييعملون

تقريئا.صناعاتأيةبالمدينةتكنولم،الحكومية

الحكومةتقومالعشرينالقرنمنتصفمنذولكن

فيواسعنطاقعلىالصناعيةالتنميةبتشجيعالأسبانية

الثانيالصناعىالمركزحالئاالمدينةوتعدوضواحيها،مدريد

مدريدمنطقةفىالمصافيوتقوم.برشلونةمدينةبعد

والمنتجاتوالملابسالكيميائيةوالموادالسياراتبصناعة

.الأخرىالمنتجاتمنوالعديدالنقلوعرباتالجلدية

مدريدداخلالسكنيةالعماراتالأسرمنالعديدوتسكن

ما059عاممنذالسكانفيالمطردالنموأدىولقدوقربها،

.الاتجاهاتجميعفيوضواحيهالمدريدالعمرانيالنموإلى

مدريدبينالحديديةوالسككالسريعةالطرقوتصل

علىالدوليباراجاسمطارويقع،الأخرىأسبانياومدن

منالشرقيالشمالاتجاهفيكمأ.منتقربمسافة

مدريد.منتصف

قامالميلاديالعاشرالقرنخلال.تاريخيةنبذة

علىمجريطتسمىقلعةببناءالأند!حكامالمسلمون

النصارىتمكنوقد.ألانمدريدتحتلهالذينفسهالموقع

منوقشتالةليونملكالسادسألفونسوقيادةتحتالأسبان

.ام830عامفيالمنطقةعلىالسيطرة

ما561عامحتىأهميةبلاصغيرةمدينةمدريدوظلت

وقدلأسبانيا،عاصمةالثانيفيليبالملكجعلهاعندما

كبيرةالعشعماريةإمبراطوريةيحكمكانالذيفيليباختارها

القرننهايةوفي.الأولالمقامفيالمتوسطموقعهابسبب

مدريدنمتالميلاديعشرالسالغالقرنوبدأيةعشرالسادس

الغربية،أوروبافيالمدنأكبرمنوأصبحتكبيرةبسرعة

القصروموظفيالموسرينالأرممتقراطيينمنالعديدوبنى

إلىأدىالمطردالسكاننموولكنفيها.منازلهمالملكى

يعيشونفقراءمدريدأهلمعظموكان.المشاكلمنالعديد

نتيجةمنوكان،بالسكانومكتظة،باليةقديمةأحياءفي

غيرمكاناالمدينةأصبحتأنالجريمةمعدلوارتفاعالاوبئة

الحكومةاتخذتالميلاديعشرالثامنالقرنوخلال.آمن

وأمنا.نظافةأكثرمدريدلجعلبناءةخطوات

مدريدالأولنابليونبقيادةالفرنسيةالقواتاحتلت

مايومنالثانيوفي.م1813عامإلىأم808عاممن

فاشلةبثورةمدريدأهلمنمجموعةقامتأم808عام

المقاومةلحركةبدايةكانالتمردهذاولكن،الفرنسيينضد

فيأسبانيامنالفرنعسيينطردفينجحتالتيالأسبانية

المناسب.الوقت

لمإنهاحيثمنالمدنمنالكثيرعنمدريدوتختلف

التاسعالقرنخلالالكبيرةالصناعاتتطويرفيتنجح

منكبيراعدداتجذبلمفإنهالهذاونتيجة،الميلاديعشر

السكاني.النمومعدلتناقصإلىأدىمماالعاملين

الحربخلالأجمعالعالماهتماممدريدجذبت

وشهدتام،369عامفيبدأتالتيالأسبانيةالأهلية

يعضدونالذينالجمهوريينبينضاريةمعاركالمدينة

اللواءقيادةتحتالمتمردةالفاشيةالقواتوبينالحكومة

فرانكو.فرانسيسكو
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فيبلنسيةإلىالعاصمةالجمهوريينأنصارنقلوقد

وبعد،أم379عامفيبرشلونةإلىثمأم،369عام

مدريد.إلىالعاصمةفرانكوأعادام939عامهزيمتهما

أخرىمرةمدريدتعانيالعشرينالقرنمنتصفومنذ

برامجبعملالحكومةقامتوقدالمطرد.السكاننمومن

فيالإداريةوالأبنيةالحديثةالمساكنوبساءالصناعةلتنمية

مدريد.ازدهارع!ىساعدمماالمدينة

ومجموعةكبرىجزيرةمنيتكونإفريقيبلدمدعكشقر

المحيطفيمدغشقروتقع.المجاورةالصغيرةالجزرمن

الساح!!شرقىجنوبكما385بعدعلىالهندي

ملىغشقر

--!ق

حديديهلسكع!لا!

الوط!يهالعاصمة!

حرىأمدد.
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الداخلىقوهاماسورةلهملم75عياروالمدفع.ملمأأ

علىالحزوزتسمىحلزونيةحزاتالمدافعولمعظم.ملم75

تعطيالحزاتهذهأنوالواقع.للماسورةالداخليالجانب

التذبذبمنوتمنعهاالقذيفةأوللرصاصةحلزونيةحركة

زيادةوفىبدقةالتصويبفيتساعدكماالهواء،في

.المدى

معظمولكن.المدفعمخترعهومنأحدولايعرف

الأسلحةتلكتكونقدالأولىالمدافعأنيعتقدونالمؤرخين

إفريقياشمالفيالعرباستخدمهاالتيبالقذائفالشبيهة

المدافعهذهكانت.الميلاديعشرالرالغالقرنخلال

ثقبمعالحديدأوالنحاسمنأنبوبمنتتكونالأولى

.المتفجرةالشحنةلإشعالالمقفلالطرفعندصغير

السلاححيازةتحجيميعتبر.السلاححيازةثحجيم

تشديدطريقعنالعنفجرائمفيالتصاعدلإيقافمسعى

التسلحضبطقوانينوتهدف.الناريةالأسلحةحيازةقوانين

دونالإمكانبقدرللمدأفعالإجرأميالاستخدامتقليلإلى

مثلا،بهالمسموحومنلها.القانونيالاستخدامفيالتدخل

يمتلكأن،المتحدةالولاياتفيالولاياتمنالعديدفي

خلالوفي.النفسعنللدفاعالبنادقالاشخاص

هيالبنادقحيازةكانت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

يأسنويا،شمخص000.03نحووفاةفيالمباشرالسبب

نصفحوأليويمتلكيوميا.وفاةحالة08نحوبمتوسط

أقلعلىواحدةبندقيةالمتحدةالولاياتفيالأسرمجموع

البنادفبامتلاكيسمحالأخرىالدولمعظموفيتقدير.

.أخرىمحددةلاغراضأوللصيد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدفعيةالرشالقالمدفعالبازوكا

المورترالتقيلالمدفعالذحيرة

الحربيةالسميسة

النبائطمنللعديدقلمثالإلكتروظت!لمحع

صمامات،المثالسبيلعلىومنها.الإلكترونية()الأدوات

الإلكترونىوالمجصالذبذباتمرسمةوصماماتالتلفاز

جهازفيالإلكتروناتمدفعيقوم.السينيةالأشعةوالات

الإلكتروناتمنجدادقيقمكثفشعاعبإنتاجالتلفاز

الشاشةهذهوتتألق)متألقة(.متفسفرةشماشةنحويسرع

فيقومبها،الموجودبالفوسفورالإلكتروناتتصطدمعندما

بنفسالشاشةعلىالصورةبكتابةالإلكترونىالشعاع

وكلما.الورقعلىالرصاصالقلمبهايكتبالتيالطريقة

الشاشة.علىالصورةإضاءةازدادتالشعاعسرعةزادت

الإلكتروناتمدفعيقومالتلفازيالامشقبالجهازففى
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كلتكتبوهى.صورةلكلالأفقيةالخطوطمئاتبكتابة

الثانية.منجزءمليونست!تمنجزءفيخط

.متعددةأجزاءمنالإلكتروناتمدفعيتكون

وتترك.الإلكتروناتمصدرهومثلافالمهبط

عالية،حرارةدرجةعندبالتسخينالمهبطالإلكترونات

مسافةعلىيقعالذي)الكاثود(المصعدنحوتسرعثم

المهبطمنبالقربموضوعةعكمشبكةوتقومما.

وتقوم.الإل!خروناتحزمةشدةفي()التحكمبتفمين

فيجداالمسرعةالإدكتروناتبتركيزإلكتروناتعدسة

عبرالإلكتروناتشعاعوسحركالصغر.بالغةنقطة

انحرافنظامبولمساطةاخرهدفأيأوفوسفوريةشاشة

.الإلكتروناتمدفعداخلمركب

.التلفاز:أيضاانظر

عنلماسورتهأ!داخلىاالقويزيدسلاخالئقيلا!لمحع

وكانالنار.ل!طلاقوجهازومؤخرةماسورةولهسم،5.2

الحربفيالثقيلةالأسلحةكلعلىالاسمهذايطلق

التيتلكفيهابماأم(،459-1)939أضانيةاالعالمية

.الطائراتتحملهاكانت

فيمرةلأولالحروبفىالثقيلةالمدافياستعملت

تصنعآنذاكوكانت،الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصف

الزهر.الحديدمنأوقوالبفيالمصبوبالبرونزمن

المدفعية.؟الذحيرة:أيضاانظر

بينمالطلقيستطحبننآفيسلاحا!شاشالمدلمحع

ممبطانةحجمويتراوح.الدقيقةفىطلقة06.1و.004

و.3ملم.55لين.22،عيارالرشالقالمدفع)ماسورة(

طلقاتشريطمنلهاالمد!تغذيةفيتم،الذخيرةأماملما.

تسمىذحيرةمحفظةمنأوالمعدنأوالقماشمنمصنوع

يلزم،كبيرةبسرعةترميالرشماشةالمدافعولأن.المحزن

البدائيةالرشاشةالمدافع

كو

!!-7
ل!بض؟ه

-!لم

يدويبدراعيعملرشماشاحاتلئمدلعاريتمتماردصسعجاتبجمدفع

.أم862عامفى

37.عيارمماسورة-قصيررلتحاش!مدفعرميتريوزمونتجنى

الآيئ.كا،!رشاشمدلعأول!سيمماهرامصنعماكسيممدفع

سلاحالرشاشوالمدفعبالهواء.أوبالماءباستمرارتبريدها

منصة.علىدائمايركبفهوولذلك،الوزنثقيل

البالغالغازضغطيوفركافةالرشاشةالمدافعفى.العمل

عندماالدورةوتبدأ.الرمىلدورةاللازمةالطاقةالارتفاع

هذايولدحيث،الطلقةغلافداخلالدافعةالعبوةتشتعل

أنظمةتشغيلفىيستخدمالذيالغازضغطالاحتراق

الثلاثةالأنظمةوتعملوالارتداد.والغازالعكسىالنفث

غلافوأسفظالسبطانة،جوفخلالمنالطلقةرميعلى

ثم،الرميغرفةداخلجديدةطلقةووضع،الفارغالطلقة

جديد.منالدورةلتكرارالاليةتحضير

منالتشغيلطاقةتستمد،العكسيالنفثانظاموفي

الغاز،ضغطتحتالوراءإلىتراجعهأثناءالطلقةغلاف

علىالمغلاقدافعاالمغلاقباتجاهالغلافيتحركوعندها
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فيالرشاشةالمدافع

الأولىالعالميتينالحربين

المدفعكان.والثانية

)أقصىالتقيلالرشاش

سلاحأكثر(الصورةيسار

العالميةالحر!فىمدمر

عالمدا!أما.الأولى

ا!شخدمتالتيالرشاشة

الثانيةالعالميةالحر!في

رشاشةمدافعفتشمل

اليمين()إلىخفيفة

3أمالخفيف!والرشاش!

الجندييحملهالذي

الواقف.

علىالمضغوطالنابضيعمل،الغلافلفظوبعد.النابض

،الأمامإلىالمغلاقيتحركوحين.الأمامإلىالمغلاقدفع

فيويدخلهاجديدةطلقةيلتقطثم،الرميآليةيحضرفإنه

.أخرىمرةالدورةتبدأثم،الرمىغرفة

المكبسدفععلىالغازضغطيعملالغاز،نظاموفي

لبدءطاقةموفراالوراءإلىبدورهيدفعالذيالمغلاقعلى

العكسى.النفثنظامبدورةشبيهةدورة

السبطانةعلىيغلقالمغلاقفإنالارتداد،نظامفيأما

وضعفىجميعاالأجزاءهذهوتبقى،بالمدفعالرمايةعند

وهذهالغاز.ضغطتحتالوراءإلىرجوعهاأثناءالإغلاق

المدفع.لتشغيلاللازمةالطاقةتوفرالحركة

عيار06أمالرشاشالمدفعيعتبر.الأرضيةالأسلحة

بالهواءيبردسلاحوهورئيسيا،مشاةسلاحملم62.7

منيطلقأنيمكن،دلمشاةالرئيسيالسلاح06أمالرشاشاللدفع

منصة.منأوالكتفأوالخصر

وقد.الدقيقةفيطلقة006حواليويرميبالغاز،ويعمل

براونينجالرشاشالمدفعمحل06أمالرشاشالمدفعحل

والثانيةالأولىالعالميتينالحربينفىمهماسلاحاكانالذي

الكورية.والحرب

الأولى،العالميةالحربمدهاية.الطائراتأسلحة

وتشمل،الطائراتعلىالرشاشةالمدافعمنعددركب

وهوتشكيصوماكسيمفايكرزالمدافعتلكأنواع

المدافعبعضجهزتوقد.ولويسمارتن-وكولت

المروحية.المحركاتخلالمنللرميخصيصاالرشاشة

المقاتلاتحملت،الثانيةالعالميةالحربوفي

حملتكمانفسها،لتسليحرشاشةمدافعوالقاذفات

الحربأثناءأما.ملم02إلىعيارهايصلآليةمدافع

المركباتالمسماةالمروحيةالطائراتكانتفقد،الفيتنامية

وفيعاديا.مدفعاأورشاشةمدافعإماتحملالمسلحة

والمركباتالمقاتلةالطائراتمعظمتحملهذا،يومنا

حينعلىأرض،-جوأوجوصوارسحو-المسلحة

مجموعاتفيمركبةرشاشةمدأفعالقاذفاتتستخدم

الكهربائية.بالقدرةتعملأبراجعلىرباعيةأوثنائية

ستالطائرةعلىالمحمولملم02عيارالفولكانولمدفع

واحدطنمنأكثرإطلاقمنيمكنهمما،دوارةلممبطانات

الدقيقة.فيوالمتفجراتالمعادنمن

الرشاش!المدفعاستخدم.للطائراتالمفمادةالأسلحة

للطائراتمضاداسلاحاملم(أ)2.،05عياربرأونينج

ثنائيةمجموعاتفيأومنفرداإماالثانيةالعالميةالحربفى

للطائراتمضادةآليةمدأفعأيضاطورتكما.رباعيةأو

استخدموقد.متفجرةقذائفتطلقكبيرةعياراتذات

سفنعلىملم02عيارأورليكونالصنعالسويسريالمدفع
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الرميذاتيأضلقيم،اذاتيمدفعوهو،الأمري!سةالبحرية

الدقيقة.فيطلقة006يرمى

فيالمدبالرضاشمننوعأولظهر.تاريخيةنبذة

عدةعلىيشتملوكان،الميلاديعشرالسادسالقرن

!صفيموزعةأوحزمةشكلعلىمعامربوطةمدافع

كانت،السبطاناتبهاجهزتخاصةآليةوبفضلواحد.

ومنذالاخر.تلوواحداأوواحد،آننىكلهاالمدابتطلق

الحرباندلاعحتىيذكرنجاحإحرازيتملمالحينذلك

خلالهاظهرتالتيأم(865-1861)الأمريكيةالأهلية

الفرنسية-الحربوفي.الرمايةالسريعةالرشاشةالمدايخع

عملية،مدافعاستخدمتأم(871أ-087)البرولحمية

الجنوديشغلهاكانحيثالأداء،وآليةالإطلاقسريعة

الأكثرالرضماشةالمدا!تلكبينومن.بالأيديتداربأذرع

جاتلنجورشاش!الفرنسيميتريوزمونتجنيرشماشنجاحا

.لأمري!يا

المكتشف،مكسيمهيرامطورأم،883عاموفي

ووجدبالكاملآلىرشاشمدفعأولالمولد،الأمريكي

عدةكانتالأولىالعالميةالحرباندلاعومع.واسعارواجا

.الاستخدامحيزإلىظهرتقدالرشاشةالمدا!منأنواع

الأولى.العالميةالحرب؟ماكسيمأيضا:انظر

)أ!اعالمدفعية؟الناريالسلاحانظر:القذا!.المدلمحع

المدشعية(.

المحمودة،المدفعيةتشملالتيالأسدحةمننوعالمددعية

لكونهاخفيفةكأسلحةتصنفلاالتيالصواريخوقاذفات

العسحريةسوالمنشمآتالوحداتتحميللطائراتالملفادةاللدفعية

)أعلاه(،سطاناتيستذوملم02فولحانمديع.الحويالهجوم

الدقيقة.!يواحدط!منأكتررلتهاذصرةإطلاقويستيم

قطرذخيرةيستخدمسلاحوكل.ثقيلعياروذاتكبيرة

يمكنالكتفأواليدمنيطلقولاأكثر،أوسم5.2

مدفعية.تسميته

المدفعأجزاء

لهاماسورةوهيسبطانة،منمدفعيةقطعةأيتتألف

الحجرةو،القذيفةمخرجحيث،الفوهة:فتحتان

ويوضح.القذيفةوتعبئةإدخالمكانوهي)الترباس(،

.الذخيرةأوالسبطانةبقطرويتمثل،بعيارهالسلاححجم

القذيفة،حجرةيغلقالذيهو(الترباس)كتلةوالمغلاق

.الإطلاقمجموعةأوالإبرةيحويوهو

وأملساءالداخلمنالمدفعمسبطانةتكونأنيمكن

بعدالقذيفةدورانفييتسببمحفورلولبيبخطمحززة

وتوازنها،حركتهاخطثباتعلىفتحافظانطلاقها،

المدفعيةأما.للأمامومقدمتهاالهدفنحوتنطلقبحيث

التيف!،الداخليالقطرملساء)الماسورة(اسمبطانةذات

أثناءتوازنهاعلىلتحافظوفراشاتذيللهاقذائفتطلق

فىتفجيرشعيلةالإطلاقمجموعةوتحوي.القذيفةطيران

وتقومالأصغر.للمدافعإطلاقإبرةأو،الكبيرةالمدافع

القذيفة.مؤخرةفىالدافعةالحشوةباشعالالتفجيرشعيلة

ضغطامولدةالدواسرفتشعلالشعيلةعلىالإبرةوتضرب

عبرالانطلاقعلىالقذيفةفتجبر،الغازاتمنجداعاليا

ابىاليةبسرعةالفوهة

المدفعيةأنواع

خفيفةمدفعيةإلىلحجمهاتبعاالمدفعيةتصنف

ححسبتصنيفهاويمكن.ثقيلةومدفعيةمتوسطةومدفعية

المنحفص.الطيرالىضدصوارلموجهة)أعلاه(شاباريلصواريخ

آليا.إليهوتتوجهالهدفمنالمحطلقةالموحاتتلتقطوهى



"!ك!!!،

قواتسمالدوالذي)أعلاه(الموضحكمدبالهاوتزرالليدانمدفعية

إلى75منأقطارهاتتراوحالتيالأسلحةوهذه.والدروعالمشاة

المروحية.الطائراتأوالشاحساتتنقلهاأديمكن،ملمأ52

مساريستخدمفالمد!ى(.منحن)خطا!لقذوفمسار

الهاوتزربينماجدا،عاليةفوهيةسرعةعندمستومقذوف

ضدويستخدم،عالقوسيمقذوفمساريستخدم

الموافي.خلفالختفيةالأهداف

الصواريخ،وقاذفات)المورتر(،الهاوناتتعتبرماكثيرا

لممبطانةغالبالهوالهاون.مدفعيةالارتدادعديمةوالبنادق

بمسارالمقذوفاتويطلق،الفوهةمنالذخيرةوتعبأملساء،

قوس(،)مدفعالهاوتزرمدفعمنأعلىقولم!يمقذوف

طيرانها.أثناءصواريخهاتشغلالصواريخوقاذفات

وعياربحجممقذوفاتالارتدادعديمةالبندقيةوتطلق

المدفعية،أسلحةبقيةمنكثيراأخفوهي.الخفيفةالمدفعية

ألاليات.فيحملهاأويدويانقلهاويمكن

المشاةقواتلمساندةتستخدم.الميدانمدفعية

وأبالشاحناتالأسلحةهذهسحبويمكن.والدروع

المعركةفىإدخالهاليتمالالياتعلىحملهاأو،المجنزرات

ترميمدافعفمنهاأحجامهافيمختلفةوهي.بسرعة

زنةمقذوفامايطلقومنها،جرامكيلونصفزنةمقذوفات

لحملوشماحناتجراراتاستخدامتملقد.كجمأء!

العجلتينذاتالصغيرةالذخيرةعربةعنعوضاالذخيرة

منقطرهايتراوحالتىوالمدافعقديما.تستخدمكانتالتي

تعدأرض-أرضصواريخعلىمحمولةملمأ25إلى75

.ميدانمدفعية

قذائفرمايةتستطيع.للطائراتالمفحادةالمدفعية

علىعادةالمدافعهذهتوجه.عاليةوبزواياسريعبمعدل

فإنهاوعموما،.وإلكترونيةاليةنيرانسيطرةبأنظمةالهدف

فيالذخيرةلتفجرخاصةتفجيركبسولاتتستخدم

للطائراتالمضادةالمدافعمساندةويتم.الهدفمنطقة

51لمدفعيةا

وهذا.لسحبيحتاجولامحمول)أعلى(الحركةذاتيهاوتزرمدفع

كجم43زنةقذائفيرء!أنيستطيعأملم،55عيارمنالمدفع

كم.أهلمساالة

الدلمحاعانظر:.الأحيانأغلبفيجوأرض-بصواريخ

.للطائراتالمفحاد

الطائراتفىتنصبأ!المدافع.الأخرىالمدفعية

اسمأحيائاعليهايطلقالسفنعلىوالمروحيةالعادية

السفينة،الثقيلالمدفع،الجويةالقواتانظر:.المدفعية

الحربية.

المدفعيةصنعكيفية

الحديدأوالبرونزأوالنحاسمنتسبكالمدافعكانت

أجلومن.الميلاديالتاسئكشرالقرنمنتصفحتى

وقتوفي.سماكتهالمهندسونزادأقوىمدفعصناعة

أكبرمدأفعصنعتالميلاديعشرالتاسعالقرنمنلاحق

!عتحلقالتيالطائراتمهاحمةتستطع)أعلاه(،هوكصواريخ

صاروخيستخدم.الأرضسطحمنم03وحتىمنخفضارتفاع

هذهطولويبلغ.إليهليهتديالهدفمنالمرتدةالرادارموجاتهوك

.م7.3الصواريخ
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فيالفولاذبصهروذلك(،المعادن)طرقالتطريقبطريقة

تسخينهيعادثمتبرد،حتىتتركقوالبفيصبهثما،الفرن

هيدرولي!صةبمطارقيطرقثمتقريبا،م05151درجةحتى

النهائى.شكلهعلىليحصلوامكابص!أو

المدا!سبطاناتمعظمتصنعالواحد.القالبطريقة

منهاينتجحيثالواحد،القالببطريقةالحاضرالوقتفي

سبطانةصناعةيمكنالطريقةوبهذه.الصلابةشديدفولاذ

داحلمنجداعالضغطيسلطحيث،للغايةقوية

القطرويكبرالداخلياسمطيحيتمددجرائهومن،السبطانة

إنىالخارجيالسطحيتقلصالضغطإزالةوعند.الداخلي

علىيبقىالذيالس!إلداخليعلىضاغطاالمحددقطره

فتزدادالداخلمناسمبطانةفتنضغطالأوسع،اقطره

الإبلاءأوالباردعلىالعملطريقةهذهوتسمى.صلابة

صلابتهطزيادةيتماسسبطانةتتشكلأنوبعد.الذاتي

تصق!ذلكوبعد،البطئوالتبريدبالتسخينبتطويعها

منالمقررةومقاييسهامواصفاتهاحعسببالصنفرةالسبطانة

الداخل.

تحزيزيتم،وتجميعهالمدفعتصنيعإتمامبعدالتحزيز.

تحزيزمنبدلأالاحيانبعضوفي.الداخلمنالسبطانة

ويتم،لولباتفيهابطانةتصنيعلمجمالسبطانةجوف

حسنةالطريقةولهذه،الداخلمنللسبطانةتلبيسها

عندماجديدةبأخرىالبطانةتبديليمكنحيث،واحدة

الطريقةهذهولكن.الكثيرةالرمايةبسببالأولىتتاكل

الباهظة.التصنيعتكاليفبسببتوقفت

تاريخيةنبذة

الخامسالقرنفيالأولىللمرةالمدفعيةامشخدمت

عامفيالإنجليزضدالفرنسيينبوساطةالميلاديعشر

لفتحالنهائيةالحملةفيالعثمانيونوالمشخدمهاأم،045

وانتضر.أم453عامالثانيمحمدقيادةتحتالقسطنطينية

وأدتوتأثيرادقةوازدادت،ذلكبعدالمدفعيةاستخدام

أولنابليونوكان.الزمنمرورمعالمعاركفيمتزايدادورا

فيمؤثرةلتصئقوةكبيرةبطاريةفىمدفعيتهجمعجنرال

واحدةمنطقةعلىمدفعيتهنيرانحشدوقد،المعركةميدان

.المكانذاتلتقتحمقواتهدفعثمالعدو،خطوطفى

(أم189-191)4اللأولىالعالميةالحربخلال

وخاضتكبيرةخنادقالغربيةالجبهةفىالقواتحفرت

لنيرانتراشقاالقتالمعظموكان.ثابتةمواقعمنالمعارك

قصف،أم189عاموفي.الثقيلةالعياراتمنالمدفعية

"!باريس"!مدأفعتسمىعملاقةبمدافعباريسمدينةالألمان

قذائفهارافعةأكم02بعدعلىمنالمدينةتقصفكانت

الثقيلةالمدافعلكن.الأرضسطحفوقمنكم9.42إلى

وبطءلصعوبةالحربهذهفيدوركبيرلهايكنلم

اكتشافهاتستطيعالتيالطائرةأمامووهنهاحركتها،

ميرها.وتد

لاخرموقعمنالمدافعنقليمكنالحاضرالوقتوفي

المروحية،الطائراتأسفلبتعليقهاوذلك،وسهولةبسرعة

قلبفيتدخلوبذلك،الجويةالتنقليةتسمىبطريقة

عالية.جويةحركةبقابليةالمعركة

أولالمتحدةالولاياتأطلقتأم539مايو92وشي

هذهأيامناوفى،ملم028عيارمدفعبوساطةنوويةقذيفة

نووية.قنابلتطلقأنأصغرعياراتمنالمدفعيةتستطهيع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الثقيلالمدفعالذحيرةالأزلىالعاطيةالحرب

المدىمقياسالاريالسلاحالتالمجةالعالميةالحرب

المورترالشرلمللةبالدا

المدفعللطائراتالمضادالدفاع

الغلالددرستستخدميدويةأداةالدراسمد!

ومدق.والشوفانوالذرةوالشعيركالقمحالحجما،الصغيرة

إلىالجلدمنبشريطمثبتةقصيرةهراوةأوعصاالدراس

وفصليضربالمزارعونيستخدمها،طويلخشبىمقبض

الحبوبمنالناجالخليطيوحونثم.القشعنالحبوب

بعضهماعنلفصلهماالهواءفي-الجافالقشأي-والتبن

درسآلةحلتوقدكبير.بلوحتذرشهأوالرياحبوساطة

فىاليدويالدراسمدقمحلالدراسةوالحصعادةالحبوب

فىمستخدماالدراسمدقيزاللاولكن،المزارعمعظم

النامية.الأقطاربعض

أيضا.سلاحبمثابةقديماالدراسمدقالناساستخدم

ناتئةبمساميرمزودةكرةأومعدنيقضيبمنيتكونوكان

سلسلةبوساطةقصيرمقبضإلىمثبتةوكانت،أشواكأو

الحديد.من

)تكوينالبذرةا!ركيد(بمزهرة)أحزاءالأركيدال!:.قةا!

النبمات؟اللقاح)المدقات(،الزهرةالبدور(بمكاسيات!يالمدرة

الحنسى(.الت!صاثر)صورة

مدكور.إبراهيمانظر:.إبراهيممدكور،

بصورةالآساطيلتستخدمهاحربيةس!مةالمدمرة

وعنحجما،الأكبرالحربيةالسفنعنللدفاعرئيسية

تقومكماالأعداء.هجماتضدأضجاريةواالبرمائيةالسفن

عملياتفىوتشتركالعدو،شواطئبقصفالمدمرات

الإنزاللعملياتالمساندةوتقدمالبحر،فيوالإنقاذالبحث

البرمائية.
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سبروانسطرازمنمدمرات

الولاياتأسطهولفىتستعمل

فيبعيدحدإلىالمتحدة

وإلى.الغواصاتضدالقتال

لمدمرةتوضيحىرسماليسار

سبروانس.طرارمن

حمولىوتقل.أم72و211مابينالمدمرةطولويبلغ

وتحمل.متريطنآلافثمانيةعنالعادةفيالمدمرأت

السفنهذهوأجسامفردا.045و003مابينغالبيتها

مدافعفيشملتسليحهاأما.مصفحةوغير،خفيفةفولاذية

نأكما.بحريةأوبريةاوجويةأهدافضدإطلاقهايمكن

.والطوربيداتالصواريخإطلاقالمدمراتلمحامكان

الصوتيال!صشفوأجهزةالرادارالمدمراتوتستخدم

طائراتمواقععنللكشفالإلكترونيالاعتراضوأجهزة

وغواصاته.السطحيةوسفنهالعدو

وتحمل.الغواصاتقتالفيبعفالمدمراتوتستخدم

بعضتحملكما،اثنتينأوواحدةمروحيةطائرةالسفنهذه

المصممةصواربإكسوسيتمثلصواريخالمدمرات

البريطانيةالمدمرةطرأزمنسفنوهناكالعدو.سفنلمهاجمة

و!ط.الجوي-الأرضيللدفاعخصيصامجهزةشيفيلد

المتقدمةالطائراتمواقعلمعرفةالمدىبعيدةبراداراتمزودة

الأستراليةالمدمراتبنيتوقد.الرئيسيالأسعطوللمهاجمة

ذاتالحربيةالسفنعندلدفاعرئيسيةبصورةتستخدمالملدمرات

ا!رمرةطرازسوهى،أعلى،إليوتالأمريكيةالمدمرةالأكبر.الحجم

كثيراتستحدمالتيالمتحدةالولاياتأس!ولمدمراتسسبروانس

.الغواصاتضدالقتالفي

منهاالأساسىوالهدف،المتحدةالولاياتفيبيرتطرازمن

حملأيضاوبامكانها.الطائرأتضدالدفاعبمهامالقيام

.الغواصاتومهاجمةهاربونطرازمنصواريخ

عقدة03حواليالقصوىالمدمراتسرعةتبلغأنويم!ش

بسرعةالسفنهذهسارتماوإذا.الساعةفى(بحري)ميل

كم07(09علىيزيدماقطعباستطاعتهافإنعقدةعشرين

توربينية.محركاتوللمدمراتبالوقود.التزودإعادةدون

(أم459-1)913الثانيةالعالميةالحرباثناءوفي

حراسةمدمراتتدعىسفناالحلفاءأساطيلاستخدمت

واممتخدمت-العاديةالمدمراتمنحجماأصغر-وكانت

فتعنيفرقاطةكلمةأما.القوافلحراسةمهامفيرئيسيةبصورة

ذلكعداوفيماالحد!ة،المدمراتمنقليلاأصغرحربيةسفينة

البحرية.والوأجباتالتجهيزاتحيثمنلهامشابهةف!

البحرية.؟الفرقاطةأيضاانظر

ألانيعرففيماأسطوريةمدنالسبعسلبولامدن

كان.الأمريكيةالمتحدةللولاياتالغربىبالجنوب

المدنهذهأنيعتقدونالمكسيكفيالآسبانالمستكشفون

وخلال.الكريمةوالأحجاروالفضةبالذهبغنية

فيالهنودكانالميلاديعشرالسادسالقرنمنالثلاثينيات

عنالأممبانللمستكشفينقصصأيروونالمكسيكشمال

قادأنذلكنتيجةمنوكان،الشمالفيغنيةحضارة

استكشافيةرحلةنيزاديماركوسالأسبانيالقسيس

.أم953عامفيالشمالمنالأرضلاستكشاف

المقدمة،فيإستيفانيكويدعىأسود،مرشدانيزا،أرسل

سبععنأخبروهالذينالهنود،منمعلوماتعلىليحصل

ووصلسيبولا.اسمعليهاأطلقوأأرضفيغنيةمدن

لقبيلةقرىستمنقريةأكبر،هاويكوهإلىإستيفانيكو

فيجالوبباسمالانيعرفممابالقرب،زوني

قبيلةوقامت،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيومكسيكو،

هاويكوه.خارجبقتلهالزوفي

بدتالمدينةوأنبعيد،منهاويكوهرأىأنهنيزاادعى

أستكشافيةرحلةفىسبباهذاتقريرهوكان،وغنيةجميلة

المدىكدبرةدفاعيةصحوأر!خالمرولطأترارإر-أ!رأئيكارادارهوأئيات

صعوأريخقادف

بوعما!*كلدفعوطحيهة))و!مائرأورالؤأصانحأضد

بوصات!عدب
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لفتحام،054عامفرنسيسكوكورونادولرئاسةأخرى

القرىكورونادوغزا.لأسبانياتبعيتهاوإعلانأغرىاهذه

أيةيجدلمولكنهسيبولا،اسمعليهاوأطلق،الست

م5421عامالمكسيكإلىوعاد،ثروات

.فاسكويزديفرنسيسكوكورونادو،:أيضاانظر

تم،القديمةفلسط!تفيمدنشطاووءمدن

أشخاصاقتلواالذينالأشخاصللجوءأماكنتخصيصها

بيزيرتضموكانت،النفسعندفاعاأوخطأإماآخرين

،الأردنلنهرالشرقيةالضفةعلىوجولانجلعاد-وراموث

وكانللنهر.الغربيةالضفةعلىوالخليلوشعيخموكيديش

منمأمنفييظلون،المدنتلكإحدىإلىالهاربون

!مبراءتهمثبتتفإذا،محاكمةلهمتعقدحتىالانتقام

إذاأما.المدينةداخلبالحياةسفلهمالعمدالقتلجريمة

ليعاقبوا.منههربواالذيللمكانأعيدوامذنبودأنهموجد

م(.755-؟هـ،أ38-؟)شبلأبو،المدني

مولى.الحرقي،المدنيأبوشبل،،عبدالرحمنبنالعلاء

مكثرصدوقمحدثإمام.جهينةمنبطن:والحرقة،الحرقة

أثىلسوء.ذكرهأحداأسمعلمحسبل:بنأحمدفيهقال

،الثقاتعنهنعمئيرويهاولهالنقد.أئمةمنواحدغيرعليه

السنن.وأصحابمسلملهروى.بالمدينةشمهيرةوصحيفة

.(م1391،هـأ053)عباس،نيملى

فيولدالجزائر.فيالإسلاميةالإنقاذجبهةزعيمامدنيعباس

تعليمهتلقىالجزائر.شرقيجموبلسكرةبولايةعقبةمميدي

حربحلال،سنواتسبعوأمضىالدينيةالمدارلرإحدىفي

نكايةالإنجليزيةاللغةخلالهادرسأصممجنافىالا!متقلال

دونالقيمجمعيةإلىانضمسراحهإطلالىوبعد.لالفرنسيين

مرةغيرمثلهاالتيالوطنيأضحريراجبهةعضويةعنالتحلي

دراستهتابعحيثبريطانياإضسافر.محليةانتخاباتفي

الجزأئرإلىعادتم،المقارنةاشتربيةفيالدكتوراهشهادةونال

الإنسانية.االعلوممعهدفيأ!شاذا

المدارسفيالاختلاطعدمإلىأم829عامفىدعا

الدراسيةالمناهجوتعريبالكحوأصيةالمشروباتومنع

إلىالإسلاميينيمنشاطاتهوأدت.الرسميةوالمعاملات

الإنقاذجبهةأم199عامأنشأ.عامينلمدةالسجنإيداعه

وعمل،للجبهةالمحركالسياسيالعقلوكانالإسلا!.

المواعظمهمةلزملائهتاركامؤثر،بشك!!الحركةإبرازعلى

المساجد.فيالدينية

الأزمةحلمفاتيعأهممنواحدامدنىعباسيعتبر

فيالفوزإلىالإسلاميةالإنقاذجبهةقادوقد.الجزائرية

عليهوح!صمام،299عاماعتق!!.التشريعيةالانتخابات

.أم499سبتمبرفيإقامتهوحددتعاما،21لمدةبالسجن

الأحزاب؟تاريخالجزائر،الجزائر،:أيضاانو

العربية.السياسية

أكبروتعدالهندتموسطولايةيرادس!هدا

وعدد2،كم434و464تبلمساحتهاحيث،الولايات

المناطقيسكنمعظمهمنسمة66ر862.135س!صانها

علىالولايةاقتصاديعتمد.بوبالمدينةوعاصمتها،الريفية

والمنتجاتوالقمحالصوياوفولوالأرزالدخنزراعة

والورقالثقيلةالكهربائيةوالمعداتالإسمنتمثلالصناعية

فىالقديمالقصر

برادلقبمدهيا-جواليور

عليهالتحفظتموقد-

معلماوأصبحوصيا!ه

!مياحيا.

!

،فىكأئمغ؟شلم!بملأ!!ئه!ئمم7لأ

!!ء!%-؟ع*بربر؟،لأ!



91يريةلمدا

والفحمالبوكسيتتعدينتحمكما،والنسيجوالحديد

.الفوسفاتوخاموالماسالحجري

إدهبناتوهن،الثلاثالجرجوناتإحدىالمدوزا

الجرجونات.ان!:.اليونانيةالأساطيرفيفورمميسالبحر

فيجميلةوكانت.الوحيدةالفانيةالجرجونةالمدوزاكانت

التيأثينامعبجمالهاوتتفاخربشعرها،وفخورةشبابها

قبيح.مخيفشخصإلىفحولتهامنهاغيورةأصبحت

وعينانالشعر،مكانمتلويةثعابينوأختيهاللمدوزاوأصبح

منأنحتىجداقبيحاتكنلقد.ناكةوأنيابجاحطان

.الحالفىحجرإلىيتحولإليهنينظر

يشبهالذيدرعهفيبالن!المدوزابقتلبرسييوسقام

الفرسوقفزبرسييوس.ان!:رأسها.قطععندماالمراة

بينما،الرأسالمقطوعجسدهاعنبعيدابيجاسوسالمجنح

رأسها.منالنازفةالدماءمنالسامةالثعابينبرزت

لأسكليبيوس،أعطهالمدوزاجسممنبدمأثيناواحتفظت

كانالأسطورةوحسب.أسكليبيوسانظر:الشفاء.إله

للدمكانبينماقاتلا،سماالأيسرالمدوزاجانبمنالدم

الموتى.إحياءعلىالقدرةالأيمنجنبهامن

مشترياتتسجلطابعةآلةاليورصة!وفلأ

حوالىالالةهذهتطبع.والأسسهمالسنداتومبيعات

شريطوهو،الطابعةشريطعلىالدقيقةفيرمز009

علىتدوالكلتسجيليشتمل.سم5.2بعرضورقي

المتداولةالأسهموعددالأسهمتصدرالتيالمؤسسةاسم

الشراء.أوالبيعوثمن

مدوناتاستعمالالماليةللأوراقنيويوركسوقبدأ

القرنسنواتأولىوبحلول،أم867عامالبورصة

لدىمستعملةالبورصةمدوناتالاتغدتالعشرين

الطابعاتحلتالحينذلكومنذ.السماسرةشركات

محل،الشاشةعلىالمعلوماتتعرضالتي،الإلكترونية

السابقة.المدوناتأغلب

ألفا.توماس،أديسون:أيضاانظر

فيالسودأنشطةتنظمكانتقوانينالسوداءالمدوول

بعد.الأهليةالحربعقبالأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوب

الجنوبيوناستخدم،أم865عامالرقيقتجارةألغيتأن

السود.علىبالسيطرةليحتفظواالسودأءالقوانينمجموعة

،لأخرىولايةمنوتفاصيلهاالقوانينصرامةوأختلفت

درجةأدنىأنهمعلىوعاملتهمالسودحقوقمنوحدت

منالسودالقوانينهذهبعضمنعتوقدوحضاريا.اجتماعيا

مشةبينالتنظجمفترةوأثناء.السلاححملأو،الأرضتملك

الذينالعسكريونالحكامأوقفام877وسنةأم865

وفيالسودأء،القوانينمجموعةالجنوبعلىيسيوونكانوا

المدنيةالحقوققانونالأمري!صالكونجرسأجازأم686عام

فيالمتحدةالولاياتلدستورعشرالرابعالتعديلإجازةوتمت

السود.حقوقيحمىفأصبحأم868سنة

البناء.إعادة:أيضاان!

اممتخدمهوسلاخشائعةصيدأداةالغمديةالمددلأ

مقبضمنالمديةوتتكون.الأوائلالأمريكيونالمكتشفون

فيعريضةحادةشفرةثماليد،لحمايةجزءيعلوهقصير

ويتراوححاد.بانحناءالشفرةطرفوينت!.طرفيهأحد

سم.وه4بينوعرضهاسم4و.2ءبينالشفرةطول

قد،أركنساسمنحدادوهو،بلاكجيمسإنيقال

صورةوكانت،أم083عامالنوعهذامنمديةأولصنع

وقد.بوويجيمسالمكتشفاستخدمهخنجرمنمعدلة

العديدوظهورشيوعهاإلىالمديةلهذهبووياممتخدامأدى

المماثلة.المدىمن

مسلحينالأهليةالحربفىالجنودمنالكثيرشمارك

بهاالاهتمامأنإلاام(،865-1861)الغمديةبالمدى

هذهمناليوميصنعوماقصمير،بوقتالحربلعدتضاءل

التحف.اقتناءأوللصيديستخدمالمدى

فىالموضحةوالمديةوملاحا.للصيدأداةا!شخدمتالغمديةاللدية

أم(.86ء1861)الأمريكيةالأهليةالحربإلىتاريخهايعودالصورة

مديرياتوهناك.المحديةالحكومةأقساممنقسمالمديرية

والمملكةأيرلنداوجمهوريةنيوزيلندامثلمتعددةأقطارفي

العربيةالدولبعضفيوكان،المتحدةوالولاياتالمتحدة

المحليةالحكومةتدعىأسترالياوفىومصر.كالسودان

.الكبرىللمناطقفيستعملمفاطعةاسمأما،مديريةللمنطقة

المملكةفيتوجدأيرلندا.وجمهوريةالمتحدةالمملكة

الحدودعلىمؤسسةمديرياتأيرلنداوجمهوريةالمتحدة

وبعض.الجغرافيةالمديرياتتدعىالقديمةالتاريخية

بمالمحليةالحكومةفيدوراتؤديتعدلمالجغرافيةالمديريات

المحليةالحكومةفيدوراتؤديالمديرياتتعدلمفمثلا

ومديرياتإقليما.62فيإدارتهاتتمثلالتيأيرلندالشمال

خالصة.جغرافيةأقساماألانأصبحتالعستأيرلندا



مدينا02

المديرياتالمحليةالحكومةفيأغعالةاالمديرياتتدعى

وويلزأيرلندا،وجمهوريةإنجلترافيويوجد.الإدارية

المديرياتانتهت،الشماليةأيرلنداوفى.إداريةمديريات

.ام759عامأسكتلندافىوانتهتأم،739عامالإدارية

محلهوحلتالمديرياتنظاماختفىالسودانوفى

والمراكز.بالمحافظاتمصروكذلك،والولاياتالمحافظات

اللأصليةالحدودأقيمت.الجغرافيةا!لديريات

منلكلالقديمةوالأقاليمالممالكأساسعلىللمديريات

التقسيماتأولأنالمورخونويعتقد.وأيرلندابريطانيا

التاسعالقرنفيألفردالملكعهدخلالإنجلترافيعملت

أغرناوفى.مديرياتتدعىكانتالمناطقوهذه،الميلادي

لالمديريات.تعرفأصبحت،الميلاديعشرالخامس

أصبحتالمديريةمحكمةفيهاتكونالتيوالبلدة

المديرية.حاضرةبأنهاتعرف

صلةالانلهاليسالجغرافيةالمديرياتمنعديدهناك

ذلكومثال.الإداريةالمديرياتعبرالمحليةالح!صمةبمنظومة

إداريةكمديريةوجودهاانتهىالتيميدلسكسإنجلترافي

مستمرةمازالتلهاالجغرافيةالتقاليدلكن،أم659عام

الإنجليزيةالجغرافيةالمديرياتوبعض.أخرىأوبطريقة

وستمورلاند.رتلاندبيتربورو،،هنتنجدونتشمل

المنتخبةأصسهامجاالمديرياتلهذه.الإداريةا!لديريات

الإداريةالمديريةومنطقة.محليةحكومةلتكوينالخاصة

ول!ش.الجغرافيةالمديريةمنطقةالنواحيمنكثيرفيتشبه

ذلكعنفنتجالمس!صانعددتغير،المناطقبعضفي

المركزأماأكثر.أوأقلسكانذاتجغرافيةمديريات

مجلسفيهايجتمعالتيالبلدةفي!صنللمديريةالإداري

المهمة.الإداريةالمكاتبتوجدوحيث،المديرية

أنشئتوقد،إداريةمديرية93فيهايوجد.إنجلترا

ولعضر.أم749عامالمحليةالحكومةتنظيماأعيدحينما

ومن.جغرافيةمديرياتمنأجزاءالإداريةالمديرياتهذه

الغربية.وسسكص!الشرقيةسس!صذلكعلىالأمثلة

حمايةتشمل93ادالإداريةالمديرياتومسؤوأجات

والتخلصوالشرطةوالمكتباتوالمطافئوالتربيةالمستهلك

عداالمديرياتوكل.الاجتماعيةوالخدماتالنفاياتمن

مجلسهوللإقليم،الأقاليممنعددإلىمقسمةالعاصمة

الهواءنقاءعلىالإشرافتشملاكتيومسؤولياتهالخاص

العامةوالمواصلاتالسكنترخيصوإصدارالطعامونظافة

.النفاياتوجمع

انظر:.المحليةالحكومةفيمتميزشك!لندنولمدينة

.لندن

انتهتوقد.جعرافيةمديرياتلستفيها.الشماليةأيرلندا

منالمديرياتلهذهكانتالتيالإداريةالصفةام739عام

فإنأيرلندا،لإقليمالمكونةهىالمديرياتهذهولأن.قبل

الست.ا!لديرياتأحياناعليهايطلقالشماليةأيردسدا

27وجغرافيةمديرية62فيهايوجدألرلندا.جمهورية

دائرتين.إلىقسمتتيبيراريلأنوذلك،إداريةمديرية

ألغيتوقد.جغرافيةمديرية33فيهايوجدأسكتلندا.

تسعإلىأسكتلنداوقس!ت،أم759عامإداريةلأغراض

المناطقوهذه.سلطةذاتجزرثلاثجانبإلىمناطق

اسمكان،وعددالتنطمحيثمنالإنجليزيةالمديرياتتشبه

ا!لنطقة،انظر:.المساحةفيكثيراأكبرعمومالكنها

الغربية.الجزر،شتلاند،أوركنى

وقد.إداريةمديرياتثمانيإلىويلزتنقسمويلز.

لويلزفرعيةتقسيماتعلىما،حدإلى،أضقسيماهذاأسس!

فيهايوجدالتىالوحيدةالجغرافيةوالمديرية.القديمفي

فيتشبهويلزومديريات.جلامورجانهيجزئىتقسيم

المديرياتأقيمتوقدإنجلترا.مديرياتوالتنطمالقوة

فىكانفقدذلك،قبلأما.أم749عامويلزفيالحالية

مديرية.31ويلز

فيتقريبا،،جمئالولاياتتنقسم.المتحدةالولايات

حيث،المديرياتوفبم.مديرياتإلىالمتحدةالولايات

تتحدفقدباكملها،المديريةمساحةالكبيرةالمدنتشغل

والمدينة.المديريةحكومتا

إلىولايةمنوالحجمأعددافيالمديرياتتتفاوت

الولاياتفىويوجد.أخرىإلىمنطقةومن،أخرى

التىتكساسوتضم.منظمةمديرية.9403المتحدة

.المديرياتمنعددأكبرمديرية452فيهايوجد

وتقدرالقضاءتديرأنفيالحقالمديريةولحكومات

الناخبين،وتسج!!الرسميةأ!ثائقاوتسجلوتجمعهاالضرائب

علىوتشرفالتربيةعلىوتشرفالطرقأيضاتديروقد

والمطاراتالمتنزهاتوصيانةالمجاريتصرلفمثلمهمات

والماء.الكهرباءوخدماتوالمكتباتوالمستشفيات

.الوفياتمحققشايربم،المحليةالحكومة:أيضاانظر

وايتجزيرةفىالمحليالحكممقاطعتيإحدىيئاملى

،كاوس:وهيالجزيرةفيمدنثلاثأكبروتضملإنجلترا.

وتعد.نسمة96)007سكانهاعدد.يدورا،ونيوبورت

.العطلاتأثناءالزواريقصدهمشهورامنتجعارايدمدينة

عبر!جريالذيمدينمانهرباسمالمقاطعةوسميت

مدينةأما.كاوسمدينةعندالبحرفيويصبنيوبورت

فتتمئ،الغربيةوكاوسالشرقيةكاوستضمالتىكاوس

أنهاكماوسباقاتها.باليخوتالإبحارفيدوليةبشهرة

الملكى.اليخوتلأسطولقاعدة

.جزيرة،وايت:أيضاانظر
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والحركة.الاردحامحيثالرياضمدينةفيالرئيسيةالشوارعأحد

المدلنة

اولسمنملا!نأوآلاففيهيعيشمجتبمالمدقي

متوسطيبلغازدحاما.العالمبقاعاكثروالمدن.ويعملون

شخصا/0947حواليمثلأنيويوركبمدينةالسكانعدد

المتحدةبالولاياتالمتوسطيبلغبينما،المربعمترالكيلوفى

فإنكذلك.المربعمترالكيلوفيفقطشخصا26جميعا

تبلغالعالمفيأخرىكبيرةمدنفيالسكانكثافة

الافأومئاتاسمكانلكثافةالقوميالمتوسطأضعاف

.المرات

وغيرنطفةوغيرمكتظةبأنهاالمدنمعظمتتصف

أعمالهم.أدأءعندالناسالمكتظةالمرورحركةتعوق.امنة

الطاقةومحطاتالمواصلاتوسائلمخلفاتوتعرض

يحدثكماللخطر.الناسصحةوغيرهاوالمصانعوالتوليد

يرتفع.للأعصابمجهداإزعاجاالالاتهذهضجيج

بعضفىالعنفوينشب،المدنمنكثيرفيالجريمةمعدل

وقد.ذلكوغيرودينية،عرقيةمجموعاتبينالأحيان

البائسالإسكانعلىاحتجاجاللشغبالمدينةسكانيلجأ

12المدينة

ماورغمفيها.المرغوبغيرالأخرىالمعيشيةوالأحوال

المئويةالنسبةأنإلاوصعابمعوقاتمنالمدنيكتنف

وضواحيها()المدنالحوأضريقطخونالذين،العالملسكان

.زيادةفي

%5.2حوالىكانالميلاديعشرالتاسعالقرنفي

إلىالرقمهذاقفزالحوافر.يقطنونالعالمسكانمنفقط

إلىيصلأنالمتوقعومن،أم089سنة%04حوالي

المدنفيالإقامةالناسيختار.م0002سنة%05حوالى

ذلكفيالرئيسيوالسبب.أممبابلعدةمنهابالقربأو

دولاقتصادياتترتكزوتنوعها.المتوافرةالوظائفعددهو

والولاياتواليابانوبريطانياوألمانياوفرنساكندامثل

داخلالتصنيعمعظموشم.التصنيععلىأساساالمتحدة

.هناكالوظائفمعظمتوجدلذلكمنها،وبالقربالمدن

ضمنهاومن،الناميةالدولبمدنقليلةوظائفوتتوافر

ذلك،ومع.اللاتينيةوأمريكاواصمياإفريقياأقطارمعظم

منوكثير.المدنهذهإلىالناسمنضخمةاعدادتهرع

ء

!



المدينة22

حيثمتقارلةشاهقةعمارات!نتتألرواللدينةفيالأعمالمراكز

طوكيولىكماالسحميةالاطقتمتدويتسوقود.أعحاله!الناسيزاول

أ!.الأعماامراكزعنلعيداالعبرىالمدلىوبعفر)أعلاه(

ا!ذيىاالناسلملاييرالعحلفرصتحيحالىوالصناعةالتجارةعالما

)أعلاه(أفعاسمتانفيبكابولالمفتوحالحبو!سوتالمدد.يقطحود

مهما.تجارحامر!صاألمدينةايجع!

مزاولة.المدنحياةفىالمهمهالعساصرستعتبرالفراغأوقاتأنشطة

الساحلية،المدرلىانتر!يهضرو!من)أعلاه(الابحاررياضة

كسيدى.

مياهمروالتحلصالحرايمس،كإطماء،حمةحدماتتقدمالبلديات

أعضاءاجتماع)أعلاه(.الصورةوفيالشر.دلاي!!بللآلا!المجاري

لكندا.بتوروتحوالمديةبمجلصالتحتريعيةالهيئات
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بومباي

سيؤول

طوكيو

موسكو

دلص

نيويورك

باولوساو

شنغهاي

جاكرتا

لنلىن

القاهرة

ادبغلى

بكين

كوبخهوبخ

طهران

ليما

إسطنبول

نجينتيا

كراتشي

نكوكبا

جانيروريودي

كلكتا

بطرسبرجسانت

سانتياجو

الإحصاءاثالمصدر

إلعالم-

شنيابخ744،235،8

بوجوتا198)259،9

راسمد9لم2392546

نيسيد375،361،8

سانبو000،1088

أنجلودرلوس265.7)032

منههوشى456.232/7

ووهان8481.11)28

غوانغزهاو.4128لم436

مدريد886.176.6

برلين3786/لأ006

يوكوهاما83652067.

لاهور5)!.8لم...

الإسكندرية076.5،"".

أيريسبوينس00.675.5،

روما991،4735

شيكاغو009.39425

تشونجكنج289.574.5

ملبورن3.5".،.."

يابخبيوبخ80257لمأ07

تايبيه8765./000

أوساكا5)..23239

هاربن934!لم981

تشنجدو4)59،2"..

992/522.4

!ءوأ76!عاىليرالس!طليةوالتقديرات

ألم000،034

829،3،!41

7/3!280،5

لم0793)538

516/3(708

893،485،3

046،3لم"05

."0،034،3

""01022،3

1233لم713

"62(9793،

644،129،2

لأ95276892

179،2لم327

لم2أ."،809

956،083،2

726،783،2

0732،لم...

لم484،6452

448/963،2

637،2ألم00

2(636(026

0،095،2""

054،2،"".

منالعيشكمسبعلىقادرينيعودوالممزارعونهؤلاء

أكثرهملكن،الوظائفعنبحثاالمدنإلىفذهبوا،الأرض

عمل.علىيست!إلحصوللما

.كثيرةوترفيهيةثقافيةنشاطاتكذلكالمدنوتقدم

إلىللوصولبعيداالسفرإلىالمدنلممكانيحتاجلاربما

ويمكنهم،الموسيقيةوالحفلاتوالمتاحفالفنيةالصالات

وأن،المنتجاتتبئآلافالتيالقريبةالمتاجرفيالتسوق

الضخمة.الشعبيةالمكتباتمنالكتبيصتعيروا

والمسرحياتالأفلاممشاهدةكذلكويستطيعون

بسهولة.الرياضيةوالأحداث

بالقربأوالمدينةداخلالعيشالناسمنكثيريختار

المدينة،فىالسريعالحياةإيقاعيحبونببساطةلأنهممنهابم

والقذارةالزحاممنبمرارةالنفرهؤلاءاشت!صوربما

الذيالدائبالنشاطيحبونلكنهم،بالمدينةوالضجيج

هناكليس.الريفحياةعنتمامامختلفةالمدينةحياةيجعل

لوجود،مدينةمجتمعهميعدالذينالسكانلعددمقياس

32المدينة

العالمفيالحفريةالمناطقأكبر

إسطنبول.685.47015سيتيمكسيكو

مدراس17لمأ12لم712باولوساو

كراتشي/6.13413!8شنغهاي

بانكوك11لأ2818.61طوكيو

فيلادلفيا27216901كلكتا

بطرسبرجسانت000.000.01القاهرة

دترويت97243901أيريسبوينس

سانتياجو072.571.21بوماي

شنيابخ9لم239/546سيؤول

بوجوتا18،01!،704بكين

سيديواشنطن6378109جانيروريودي

سيدني8)461.386أنجلولرلوس

بوسان9).752،06ريسبا

منههوشي648645.8نيويورك

دكا769.8لم.."موسكو

تورونتو8)881،537لهيد

ووهان7)000/099نجينتيا

راكاسكا314،1657مانيلا

هيوستن6لم176لم886جاكرتا

غوانغزهاو6لم.006378لندن

مدريد387،6،6شيكاغو

برلين6).00935ليما

ثيناأ0،8095،ادبغد

يوكوهاما657/5،"".كوبخهوبخ

473.5لأأ99طهران

ره89/475

46،361،5

8"2،5ألم7

9،153،5"

88،856،4

008272،4

92،382/4

2،225،4!

13،4"،..

829/4(49

232579،3

لأ79،5383

لم08.5163

025046.3

31.043/3

16/427.3

0003234.

223031.3

39.103.3

..022.3(

123271.3

79/620/3

272330.3

299.2لم64

لهاعلاقةلالأسبابمدنا،تسمىالتيالمجتمعاتبعض

تعريفاتأحدمثلا،،المتحدةالولاياتفي.السكانبعدد

بغضالمدينةحكومةملامحبعضفيهمجتمعأيهوالمدينة

كلمةيستعملونالناسمعظملكن.السكانعددعنالنظر

المقالةوهذه.الكبيرةالحضريةالمجتمعاتإلىللإشارةمدينة

سكانيةمقا!سهناك.المعنىبهذأمدينةكلمةتستخدم

يختلف.الريفيةوالأماكنالحضريةالأماكنبينللتمييز

العالم،أمعندوالحضريةالريفيةالأماكنبينالتفرقةمقياس

005/2حواليمنالسكانحجمفييتراوححيث

الأمتقديرفيتعدالتيوالمجتمعات.نسمة000/01إلى

عدديبلغالتيالمجتمعاتتلكفقطهيحضريةالمتحدة

أكثر.أو000/02فيهاالسكان

،تطورتوكيف،المدنبدأتكيفالمقالةهذهتحكي

وتناقش،التاريخامتدادعلىالمدنوحياةالمدنوتصف

مدنعلىنظرةوتلقي،الراهنةالمدنمشاكلأيضا

المستقبل.
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قاركلفيمدنعشرأكبر

اسياإفريقيا

!1.98529بومباي6لم.83652القاهرة

9)239546سيؤول2!72371ريةلإسكندا

375361.8طوكيو189،222،2ساكنشا

634،412.8شنغهاي402،631/2البيفماءارلدا

68816706جاكرتا80507871لجيزةا

0008095دابغد0000581نجابيدأ

5)000/067بكين706127،1ئرلجزاا

لمه000675كوبخهوبخ214.1لا577أباباأديس

لأه913473!طهران002141،1لاجوس

0001003،5نجينتيا796099طرابلس

وروباألياستراأ

0075218،موسكو3لأ385)079سيدني

.0066378لندن)57122.3ملبورن

182.7545إسطنبول674.134.1برزبين

0005624بطرشرجسانت201؟7163أديليد

9092لأ7!2مدريد562/341،1بيرث

979260/3برلين175558أوكلاند

052577.2روما286523ولنجتون

لأ00039042كييف171.703كرايتتشيرل!

342.671،2باريس836/132نيوكاسل

5702)099بودابست742لمأ49كانبرا

لجنوبيةامريكاأليةلشماامريكاأ

848.821،11باولوساو447.532/8سيتيمكسيكو

000/3145ليما465223/7نيويورك

322630.5جانيروريودي8543لأ3!8أنجلوسلوس

4؟522لأ962سانتياجو6277832لثيكاغو

289،3!14بوجوتا688421،1هافانا

3045692أيري!بوينس5350681هيوستن

لأأ672694دورسلفا251،6261رالاخاادجوا

1468!80مدللين5775851فيلادلفيا

483.1442بيلوهوريزونتي0233411نتزاهوالكويتل

565035.1كالى440.111.د-سان

مأ9؟دو7691عايس!!الس!طسةواكثديراتالإحصاءاتاالمصدر

؟وتطورتالمدنبدأتكيف

بدأتقدالأرضعلىالبشرحياةتكونأنالمحتملمن

فييعيشونبدأواأممنهم.عاممليونيحواليمنذ

وقد.سنة01ر...حواليمنذفقطدائمةمستوطنات

أناسالمستوطناتهذهأسسواالذينوالنساءالرجالسمي

الناسيبدأأنوقبل)النيوديثي(.الجديدالحجريالعصر

إلىمكانمنينتقلونكانوادائحة،مستوطناتفيالعيش

رجالكان.للطعامالنباتاتوجمعالحيواناتلصيدآخر

لمالصفةوبهذه.الأوائلالمزارينهمالحجريالعصر

وبدأواالطعامعنللبحثالتنقلإلىبحاجةيكونوا

.بالقرىيستقرون

منعددكانالميلاد،قبل0035عامحوالىوفي

نأومنذ.صغيرةمدنإلىتحولتقدالحجريالعصرقرى

فيعدةمدناكثيرةشعوبأنشأت،الأولىاالمدينةظهرت

فيالمدنهذهاختلفت.عديدةولأسبابمحتلفةأماكن

وحكوميةاقتصاديةنظماأهاواتخذت،والشكلالحجم

قرىسواءالمستديمةالمستوطناتلكن.مختلفةواجتماعية

تكونهافيتحتاجكانتالكبيرةالمددأوالحجريالعصر

التقنية.فيتطورات-أ:هى.ملامحلأربعةونموها

نمو4-.اجتماعيتنظيم3-.مساعدةطبيعيةبيئة2-

لمسكاني.

إلىالتقنيةكلمةتشير.التقيةفيتطورات

لكىالناسساعدتالتىوالالتكاراتالاكتشافات

كانالزراعيةالمهاراتتطويرإن.حياتهمأسلوبيحسنوا

.المدنإنشاءإلىأدىالذيالتقنيالتقدمهو

المحاصيل،يزرعونكيفالحجريالعصررجالتعلم

الزراعية.أساليبهممنحسنتالتيالأدواتواخترعوا

فييستخدمونهاكانواالتيالحيواناتاستأنسواوكذلك

هذهساعدت.الطعاممصادرمنمصمدراوتعدأعمالهم

أكثرإنتاجفيالحجريالعصرعائلاتمنعدداالتطورات

.الطعاممنإليهيحتاجونمما

الناسمنكثيرانصرفالطعابممنالفائضلهذاونتيجة

فىماهرابعضهمواصبح،الزراعةغيرأخرىأعمالإلى

الجلديةوالمصنوعاتوالأقمشةالسلالفصنعوا،الحرف

يعملونآخرونوأصبح.الأخرىوالمصنوعاتوالأدوات

والمعادنالصوانعنبحثاالأرضيحفرونالمناجمفي

يكتسبونالمزارعينكيرمنالعاملونوحصان.والحجارة

للمزارعينيصنعونهاكانواالتيالأشياءفيبالاتجاررزقهم

التقدمجعلوقد.الفائضةالمحاصيلمنعندهممامقابل

بغيريعملواأنعلىقادرينحخيرينأناساالسنينعبرالتقني

وعمروها.العالمفيالمدنأنشأواالذينهموهؤلاء.اشراعة

التارلقعبرالمدينةحياةعلىالتقنيالتقدمأثروقد

عشر،الثامنالقرنفيالبخاريةالالةتطويرأنذلكمثال

فيإليهيحتاجونكانواالذيالطاقةمصدرالناسمسح

ما،نحوعلىالمدنمنكثيروأصبحت.الكبرىالصناعات

التوشعأدىوقد.التقدملهذانتيجةللصناعةعملاقةمراكز

.جديدةمدنإنشاءإلىالأحيانبعضفيالصناعي

القرنخلالالكبرىالمدنحولالضواحيآلافوامتدت

الحديدية-السكةوقاطرةالسيارةجعلتوقد.العشرين



.المدنأسلا!هيالحجريالعصرقرى

كيفبناليسار-علىفنانتصور

شتلاندبجزرحارلشو!فىالقريةتبدو

يحيطالحائط.الحجريالعصرفى

معظمحفط.العالىالمراقبةوبرجلالمنازل

جرةهده.كبيرةجرارفيالطعامالاس

واديفيوجدت-أعلى-مطليةتحزين

ارتفاعهاويبلعبالباكستانالسسدنهر

صم.75حوالي

وجود-المواصلاتفىالتقنيالتقدممننموذجانوهما

الذينالناسمعظماحتاجوقدممكنا.واقعاالضواحيهذه

للذهابوقطاراتسياراتإلىالضواحييسكنونكانوا

منها.والإياببالمدنعملهمإلى

ومدىومناخهاموقعهاتشملللمدينةالطبيعيةالبيئة

كثيرةبيئاتفيالمدنأنشئتبها.والطعامالماءتوافر

،مساعدةبيئيةسماتعلىأعتمدتطورهالكن،مختلفة

.الشربمياهمنكافقدرالمدنبكليوجدأنبدفلا

إلىحاجةفيالأولىالزراعيةالمجتمعاتكانتوقد

نأكما.المحاصيللزراعةالأمطارمياهمنمناسبةكميات

يكونوقد،المحاصيلزراعةفيأيضاأساسيةالصالحةالتربة

كالحيواناتالأخرىالطعاممصادرمنالقرب

البيئيةالمظاهروتشمل.مساعداعاملاالنافعةوالخضراوات

المعتدلالطقسالمدنتطورعلىسساعدتالتيالأخرى

فيتستخدمأنيمكنالتىالموادبجواروالموقع،المناسب

والمسكن.الملبسصناعة

بيئيةمظاهرالأولىالبشريةالمجموعاتوجدتولقد

المدارية.شبهالمناخاتفيالنهريةالأوديةفيمشجعةكثيرة

والفراتدجلةواديفيالأولىوالمدنالقرىبعضوتقع

هيهوانووادي،والسودانبمصرالنيلووادي،العراقفي

بالهندالسندنهرووادي،بالصينالأصفر()النهر

تاريخ.،العالمانظر:.وباكستان

عبرالمدنتطورفيأخرىبيئيةمظاهروساعدت

القديمالزمنمنذيسافرونالناسكانفمثلا،.السنين

52المدينة

معظمأصبحتوقد.الأخرىالأممعليتاجروابالسفن

تجاريةمراكزالماءمنواسعةمساحاتتتاخمالتيالمدن

شنغهاي)إنجلترا(لندن)تركيا(إسطخبول:مثلمهمة

بالولاياتشيكاغوتطورتوقد)إيطاليا(.البندقية()الصين

وقوعهمابسببما،نحوعلىب!صداوتورونتو،المتحدة

وقد.مهمةوبريةبحريةمواصلاتخطوطامتدادعلى

كمراكزلإنجلترامانشسترمثل،كثيرةمدناشتهرت

إليهاتحتاجالتيالخاموالموادالمعادنمنلقربهاصناعية

.للمناخأساسابتطورهاالمدنبعضتدينبينماالصمناعة،

والجنوبفلوريدالأنحاءالصحيالدافئالمناخكانوقد

.الناسمنلكثيرجاذباالمتحدةللولاياتالغربى

سلوكيةقواعدوجودمنلابد.الاجتماعىالتنظيم

مجتمع.أيفيوالأمنوالسلامالنظاميستقيملكيمعينة

منأنهعلىالحجريالعصرمنذالناسمنأجمثثيروقد

توبوبالمقابل.مجموعتهممنأحدسرقةأوإيذاءالخطأ

والتملك.السلامةفيحقهمالاخرونيحترمأنالناس

قاتلواوقد.ككلمجموعتهمنحووأجباتأيضاوللناس

الأعداء.منمجموعتهملحماية

نوعوجودأيضايتطلبمجموعةلأيةالنظامحفظإن

علىسلطانهماالاباءيبسط،العائلةففى.السلطةمن

تشملالتيالكبرىالاجتماعيةالمجموعاتوفيم.أبنائهم

الحكومة.بسلطةالمواطنونيلتزمانلابد،المدن

اجتماعيتنظيمالحجريةالعصورلقرىكانلقد

حقوقيحترمواأنالناسعلىلزاماكانفقد،بسيط

)ث!!
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كانوقد.اباءهميطيعواأنالأطفالعلىوكان،بعضهم

الحكوميين.المسؤولينمنجداقليلعددالقرىمنبكثير

كانوربما،الطعامفائضبحراسةالقريةأفرادأحدقاموربما

فيالتوسعوباطراد.الغزاةضدللدفاعمدبررأسهناك

بعضهمنحووجيرانهمالعائلةأعضاءواجباتبقيت،المدن

تؤديأنيتطلبأصبحالنظامحفظلكن،هيكما

المجتمبرتوفيرشؤونإدارةفىكبيرادوراالحكومات

المسؤوأينعددزادأسذلكللحماهير.العامةالخدمات

وتحتاج.كثيراأ!دناإليهمتحتاجالذينوالعمالالحكوميين

وهؤلاء،الحكوميينالعاملينآلافإلىاليومالمدنمنكثير

،والموظف!تالمدنومخططيالعمد،يشملونالعاملون

ومسؤولى،القمامةوجامعيالإطفاء،ورحال،والكاتبين

وغيرهم.،والمدرسينالشرطةوضباطالصحة

01حواليالحجريالعصرفيعالق.السكانىالنمو

منيقربماالعالمسكانتعدادوبلغ.فقطنسمةمليون

بليون4وحوالي.أم065سنةحوالينسمةمليون005

زيادةإلىالسكانىالانفجارهذاأدىوقد.أم089سنة

فىساعداآخرانعاملانوهناك.وعددهاالمدنححمفي

التمدينأوالسكانيالتكثفأحدهما.المدنتطور

منصغيرةأجزاءفيالسكانيةالكثافةزيادةوهو،السكانى

المناطق.منحولهاوماالمدنهىالأجزاءوهذه،الأرض

حركةوهوالسكانتنوعأحيانايسمىالاخروالعامل

السنين،وبمرور.المدنإلىمختلفةثقافيةخلفياتمناناس

وقومياتمختلفةوأديانأعراقمنأناساتضمالمدنأخذت

الناساختلاطعننتجوقد.مختلفةلغويةومجموعات

خلالهمنالناسيتعلمالذيالإجراءوهو،ثقافيانتشار

وتنوعمشاربهماختلافعنالنظربغضالاراءتبادل

فىأهميةالعناصرأشدمنالثقافيالانتشارويعد.ثقافاتهم

.الحضارةتطور

القديمةالمدن

العصرقرىتتطورأنقبلاسمإنمئاتانقضت

حواليظهرتقدالأولىالمدنوكانت.مدنإلىالحجري

ويقعبسومر.والفراتدجلةواديفي..مق0035سنة

وهي،النهرينبينمالبلادالمسفليالجزءفيالواديهذا

بواديالمصريةالقرىوتطورت،اليومبالعراقتعرفما

القرىوصارت.،.مق0003سنةحواليمدنإلىالنيل

وبدأت.م،ق0025سنةحواليمدناالسندنهربوادي

السالغالقرنمنتصفحواليالظهورفيالصينيةالمدن

وسطفيالهنودقرىتطورتبينماالميلاد،قبلىعشر

القرنفىالغربىالكرةنصففيالأولىالمدنإلىأمريكا

الميلاد.قبلالثالث

عنالمدينةظهوريتأخرلموالإسلاميالعربيالعالمفي

التيالعربيةالمدنبعضإنبل،الأخرىالعالممناطق

إلىتعودبعد،فيماالإسلاميةالعواصمكبرياتمنصارت

المصريةالمدنبعضفيكما..مقسنة0035أو0003

والسهولبالوديانالمدنهذهظهورارتبط.وغيرهاأمحراقيةوا

هذهجاءت.المميزةخصائصهاأ!اوكانتالأنهار،حول

العربية،المناطقفينشأتقديمةحضارأتنتاجالمدن

بدايةوفيوالازدهار.التطورأ!سبابكللهافتوافرت

لمتطلباتاستجابةجديدةمدننشأتالإسلامانتشار

إسلامية،وأ!س!معاسروفقالجديدالإسلاميالمجتمع

تتوافقمتميزةمعماريةبخصائصالإسلاميةالمدنوتميزت

الإسلامية.والتقاليدالقيممع

منالحجريالعصرقرىعنالقديمةالمدناختلفت

عامةمبانبهاوكانتأكبرالمدنح!انتفقد.متعددةنواح

والأسلحة.الحبوبأضخزينوأماكنمعابدتشملكبيرة

واجتذبت،بالقرىمنهأكبربالمدنأضاس!اعددكان

المدنأهلعملأيضاواختلف،متنوعةخلفياتمنأناسا

أهلمنالعاملإنمعظمفقدكانبمأغرىاأهلعملعن

بزراعةيقومونالمدنأهلمنلعضوكان.مزارعينالقرى

لاأعماللهمكانتمعظمهملكن،المدنخارجالأرض

والعمالالحرفيينعددازدادوقد.بالزراعةلهاعلاقة

منجديدةمجموعةبهاوظوتالأولىبالمدنالحكوميين

والباعة.التجاروه!االعمال

منأقلمساحةتغطيالقديمةالمدينةكانت.الوصف

منبالقربيعيشونسكانهامعظموكان2.ك!ا5.2

المياهأخذإلىيحتاجونكانواالأنهم،لالمدينةالمياهمصادر

التقنىالتقدمأنإلا.بأنفسهمبعيدةأماكنإلىوحملها

هو-بعيدةأماكنإلىالمياةلنقلالقنواتإنشاء-خصوصا

امتدتمثلاروما.القديمةالمدنبعضلامتدادمهدالدي

نظامالمدينةطورتأنبعد2كما.منأكجرحجماإلى

متميزا.قنوات

بالأسوارمحاطةالقديمةالمدنمعظمكانتوقد

حمايةفيالجبالساعدتكذلكالأعداء.منلتحميها

وكانت،جبالعلىتقعروماكانت.القديمةالمدنبعض

الأعداءهاجمإذاإليهالناسيلجأجبلحولبنيتقدأثينا

تحتويالمدنمعظمفيالوسطىالمنطقةوكانت.المدينة

وكانت.للطعامومخزنالحاكموقصرللعبادةمكانعلى

يمنعبسورمحاطةالمدنبعض!فيالوسطىالمنطقةهذه

تبدوالمنازلوكانت.المنطقةدخولمنوالجوعىالأعداء

الوسطى.المنطقةحولبعضهامعمزدحمة

القديمةالمدنفىكبرىمشكلةتمثلأصحةاوكانت

.الفضلاتمنللتخلصنظامايملكلامعظمهاكانالتي
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فيببساطةالفضلاتوبعضالقمامةيرمونالناسوكان

لهذأونتيجة.المدينةسورخارجيجمعونهاأوالشوارع

فيالوفاةمعدلاتوكانتبسرعةتنتشرالامراضكانت

إلىتتحولالمرصوفةغيرالضيقةالشوارعوكانت،ارتفاع

المدنبعضبلغتوقدالأمطار.نزولعندالطينمنبحار

شبكةلهاكانتمثلا،روما.التقدممنرفيعةدرجةالقديمة

ضخمةعامةوإنشاءاتالماء،لإمدادونظام،صحيصرف

المدنشملتوقد.العامةالحماماتذلكفيبما،كثيرة

انظر:مصر.مدنمنوعددا،وبابلأثيناالقديمةالمتقدمة

روما.؟القديمةالقدسمصربمبمبابلأثينابم

منهأكبرالقديمةبالمدنالسكانعددكانالسكا!.

.المعاصرةبالمدنمنهبكثيرأقللكنه،الحجريالعصربقرى

على،000201منأقلالمدنمعظمفيالسكانعددكان

كانتكثيرةأخرىومدناوروما،وبكينأثيناأنمنالرغم

ذلك.منأعلىكثافةذات

عامحواليالسومريونأنشأهاالتىالأولىا!لدنإحدىأوركانت

)المعبد(الزكورةلنواوقد.بالعراقالآنيسمىفيما..مق0035

سبقليماكانوالأنهمربماجبلشكلفي(أعلاهالصورة)حلفية

الحباد.قممع!يتعبدون

لأ6*صحم!/،-!!ح!كا+بهبيهع!كم!ك!جمر!،-+*-!-*ته!!لمعؤص!ممسسص!ص-"لا!كا!،صمميمير-!مس
!!(-ك!*كا*-7-يهو؟-عيبرس-عص!ص*ص

3!كا!حم!س..!س!--6--ءلا"ص-3.لمم
،بر؟-سءأ.جم!لم

3+ء?-غ-؟*"ىلمسعلم،كالا!4لأ؟كالأسء؟كبمبمغ3كابربر!لأسص!سصس\!كل7بمبهل!طى*صكا-آحمؤ:!جمذكا.+لأة*شبرأ!يم--3.*س*كمء؟لمأجمبمس!3نململمض،بمص!!بئنر

!سصشرزلأ؟!كبل!!ع*ممدبرء-ممم3مبرس-صول3!*3ظ!قيئن!بمبء

مبانعلىيشتمل،السوقومكان.الغزاةعسهايدفعالمدينةحولئطاولكانوقدتركيا.بغر!يعرففي!االآنتقععتيقةإعريقيةمديسةبر.يين

وتقعمنها.بالقربالخارجيالمسرحويوجد،العبادةودورالحكوميةالمبالر،ذلكمنمقربةعلىوتقوم.المدينةوسطتحتل،كبيرةوساحة،ضيقة

مستطيلة.وحداتشكلفيالراهنةالمدنمعظمفيالحالهوكماالمنارلوضعتوقد.القري!الحائطامتدادعلىوالامشادالرياضيةالألعابصالة
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!مالءتحملا!نواتاتطوف.نسمةمليودحوافيس!سالثاعددوللغ،أك!2.صأكترمساحتهاللعتالقديمةاللدنأكبرمنواحدةروما

العموميةاطمانىمنعددسوماكان)أعلاه(.رومامخططم!اليم!ت-أسملعلى-تمدرالحائصأشك!تمتسهالتىالممايهذهوأحد.الححليةالعيود

الدائريوالشاء()يسارالصورة"ماكسيموس"سيركوسالمسمىللسيركامسمتطيلالمبىإلىنجالإضافةالح!صميةالماىع!اشت!لتقدوالكميرذ،

.اصاسالزفيه!حل!!ساكاوقدبم!!()لدصا!ميوم

مجتمعاتكماال!رللمدنال!وائلأحسكاناشمكلوقد

الخلفياتنفسإلىيشمونكانواالأنهمذلك؟متجانسة

أسدينيةاالاعتقاداتفيويشتركون،والجغرافيةالعرقية

تجدبالمدنلدأتماسرعانلكن.الثقاشيةوالسمات

منالناسمنكثيرنزحفقد.مختلفةمشاربمنالناس

الناسبعضأسروقد.بالمدينةأفضلحياةعنلحثاالريف

قدوموكانعبيدا.ليعملواللمدنوجلبواالحربفي

متغايرةمجتمعاتإلىالمدنحولقدالجددالنازحين

مختلفة.مشاربمنأناسمنتت!صنالعناعر

انتشاراالعناصرالمتباينةالمجتمعاتتكوينأثمروقد

القادمونوكان،محمودةغيرآثارلهكانتلكن،للثقافة

لمجقلا،المدنمنكثيرفي،الأصليةوالمجموعةالجدد

منمختلفةأنواعذلكعننتجوقدبعض.فيبعضهم

أحنصري.اوالتمييزأضعصبا

بمطبقاتإلىينقسمونالقديمةالمدنسكانوكان

العسكريينوالمسؤولينالحكاممنالعلياالطبقةتكونت

المزارعينمنالدنياالطبقةوت!ضنت"القساولعمةوكبار

القادمونالمجتمعطبقاتأدنىفيوأتىوالتجار؟والحرفيين

مشاربمنالمنحدرونوأولئكالعبيد،خصوصاالجدد،

كانالأصلاء.المواطنينتميزالتيتلكعنكتيراتختلف

علىمعظمهمويجبر،منبوذينيعاملونالجددالقادمون

كانواأنهمكما،المدينةمنمنفصلةأقسامفيالعيش

قليلعلىويعيشونسوءا،المدينةمساكنأكثرفييسكنون

تعليم.وبلاواللباسالطعاممن

فىتسكنالعلياالطبقاتمنوالأ!رالعائلاتكانت

فييسكنونالناسمعظمكانبينمابمضخمةمنازل

وفي.حجرتينأوصغيرةواحدةحجرةمنتتكونمساكن

والأقاربوالأجدادوالاباءالأطفالكان،أ!بقاتاجميع

البيت.نفسفييعيشونأ!ائلاتامنكثيرفيالاخرون

منالعائلاتأطفالكانأغديمةاالمدنمعظموفي

منالأطفالأمارسميا.تعليمايتلقونفقطالعلياالطبقات

لاأو،عادةآبائهمحرفةيتعلمونفكانواالأخرىالطبقات

كلهاالطبقاتمنالبناتكانت.مطلظتعليمايتلقون

أمهاتهن.منالمنزليةالواجباتمعظميتعلمن

)الأوثان(.الآلهةمنعدداالبدايةفيالناسمعظمعبد

الحظسوءيسببالآلهةغضبأنيعتقد!عظمهموكان
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الالهةلتكريمتقامالاحتفالاتكانتوقد.الشخصي

المصريونفيهمبمنالقدماء،معظموكانوإرضائها.

للالهة.ويهبونهاوالتماثيلالمعابديبنون،والرومانوالإغريق

الوسطىأمريكامنكلفيالحمرالهنودكانكذلك

الدينيةالمبانيمثلاالحمرالهنودأنشأفقد.والجنوبية

سيتي.مكسيكومنبالقربتيوتيواكانفىالمشهورة

جعلإلىالزراعةفىالتقنىالتقدمأدىالاقتصاد.

المزيدأنكماممكنا،أمراالحجريالعصرفيالقرىنشأة

ساعدوقد.القديمةالمدنظهورعلىعملفيهاالتقدممن

جديدةأساليبواكتشافالجديدةالزراعيةالالاتاختراع

وكلما.الطعامزيادةفيالحيوأناتوتربيةوالريللحصاد

الزراعة،عنالناسمنكبيرعددتوقفالفائضازداد

آخر.عملعنبحثاالمدنإلىوذهبوا

كانوقد.المدنفيمجموعةأهمالحرفيونأصبح

مجتمعالأنآخربمإلىمكانمنيتجولونالاوائلالحرفيون

اتساعاالمدناتسعتعندمالكنجميعا.يسعهملاواحذا

كان.دائمةبصفةيستقرونالحرفيونبدأ،لعيشهمكافيا

القردفيبحيت،الكبيرةالرومانيةالإمبراطوريةمدنإحدىتمجادمدينة

السمكريونالمهندسودشادبالجزائر.الآديعرففيماالميلاديالتاني

تبين.الرومانللجنودكمعسكراتالأخرىالمدنم!وكتيراتمجاد

تمجاد.أطلالالصورة

وبعديصنعونها،التيالمنتجاتيبيعونالأوائلالحرفيون

منجديدةمجموعةوظهرت،بالمدينةالحياةتعقدتذلك

.الاخرونيصنعهاالتيالمنتجاتيبيعونكانواالذينالتجار

.المواصلاتفيالتقنيللتطورنتيجةالتجارطبقةنشأت

سنةحوالىفيوالفراتدجلةواديفي،العجلةاخترعت

تدريجيا.القديمالعالمفياستعمالهاودخل،.مق0003

المعبدةوالطرقالعجلاتذواتالعرباتمكنتوقد

اخلالسابمنكبيرةكمياتنقلمنالناسالواسعة

ساعدتوقدللاتجار.أخرىإلىمدينةومن،المدن

سلعهمتسويقفىالتجارالمائيةالمواصلاتفيالتحسينات

أصبحتهناومن.البعيدةوالديارالقريبةالأماكنفي

وقد.القديمةالمدنبعضلاقتصادضروريةالخارجيةالتجارة

مساحاتفىالتجارةتقدمفيرائدادوراالفينيقيونأدى

الماء.منكبيرة

أعباءمنبكثيريقومونالدينرجالكان.الحكمنظام

يعتقدونالناسكانحيث،الأولىالمجتمعاتفيالحكومة

كانواولذلك.الالهةمنمستمدةالقادةهؤلاءسلطاتأن

المجتمعاتوبتطور.الناسلدىوليسالالهةلدىمسؤولين

الحكم.زمامالدينيينغيروالحكاموالملوكالأباطرةتولى

بالقوةإنفاذهايمكنالتيالقوانينالحكامهؤلاءوضعوقد

الناسمنكثيرافإنذلكورغم.الشرطةوقوةالعسكرية

ونتيجة.الالهةمنمستمدالحكمحقأنيعتقدونمازالوا

فيالمدنيةوالقوةالحكمفيالإلهيالحقللحكامكانلهذا

إداريونالمدنمنكثيرايحكموكان.القانونإنفاذ

وأالملكأوالإمبراطورلدىمسؤولينوكانوا،محليون

فيبماالمدنبعضوكانت.الأخرىالعلياالسلطاتبعض

حكامهاكانفقدعليا.سلطةأيةعنمستقلةأثيناذلك

تسمىالمناطقهذهوكانتحولها،وماالمدينةيحكمون

الطبقةكانتوقد.المدينة-الدولةانظر:.المدينة+الدولة

وكانوا،القديمةالمدنحكوماتتديرالتيهيالعليا

والتجاروالمزارعينالحرفيينعلىالباهظةالضرائبيفرضون

العامةالمبانيوإنشاءالحكومةإدارةتكاليفيدفعواكي

فيالرأيإبداءحقللناسيكنولم.أخرىبمشاريعوالقيام

المدن-الدولوبعضأثيناكانتوقد،الحكمنظام

المدنهذهففيالأمر.هذافيمهمةاستثناءاتالإغريقية

سياسةتقريرفىيساعدونالأرقاءغيرالذكورالبالغونكان

يمقراطية.الد:انظر.الحكومة

الوسطىالقرونفيالمدن

الإمبراطوريةسقوطبعدالوسطىالقرونبدأت

المسلمونفتححتىواستمرتم476سنةفيالرومانية

كانتوقد.ام453هـ،857سنةالقسطنطينية
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أعاليهفييضمكبيراإقليماتحكمالروماليةالإمبراطورية

الشماليةالساحليةوالمساحةالأوسطوالشرتأوروبامعظم

فيالرومانساعدوقدروما.عاصمتهاوكانت.لإفريقيا

منشبكةأيضافشيدوا،إمبراطوريتهمأيامطيلةالمدنبناء

وتدهورت.المدنب!تتجاريةطرقاا!حتخدمتالتيالوق

القبائلوغزتها،الميلاديالخامسالقرنخلالالإمبراطورية

القبائلرجالوكان.كتيرةأكمماإلىوقصمتها،الجرمانية

قليلاهتماملهموكان،ومزارعينوصائدينمحاربين

توقفتالرومانيةالإمبراطوريةسقوطوبعد.بالتجارة

المدنالناسآلافوتركتقريبا.الأوروبيةالمدنبينالتجارة

القرنمنالممتدةالفترةوخلال.لالمزارعللعملوذهبوا

المدنسكانقلالميلاديينعشرالحاديالقرنحتىالخامس

اكتسبتوقدللوجود.جديدةمدنظهرتوقلما،القائمة

وبدأتالميلاديعشرالحاديالقرنبعدأهميةالتجارة

جديد.منتنموالمدن

القرونفيالأوروبيةالمدنمنلكثيركانع.الو

أقلمساحةتغطيعادةفالمدينة،متشابهتخططالوسطى

كانتبمأخزاةامنلحمايتهاأسواروحولها2،كم5.2من

الوسطى.المنطقةفيعاليةتقفالرئيسيةالمدينةكنيسة

وكانتوأعلاها.المدينةمبانيأكبرهيال!ضيسةكانت

كانت.بالدينالأوروبيةالوسطىالعصوراهتمامعلىرمزا

كان.الكنيسةمنبالقربتقعوالسوقالحكومةمباني

هذهعنبعيداوالفقراءالمركزمنبالقربيعيشونالأغنياء

خارجأكواخفييعيشونالفقراءبعضكان.المنطقة

القديمةكالمدنالوسطىالقرونفيالمدنوبعضالأسوار.

وذلكسريعا،ينتشرالمرضكان.صحيةوغيرقذرةكانت

منللتخلصصحيةمرافقلديهميكنلمالناسلأن

حينمن-المرضوكان.الأخرىوالنفاياتالقاذورات

.المدنسكانمنكبيراعددايختطف-ل!خر

المكانحجمالوسطىالمدائنحولالأسواروجعلت

الثمن،غاليةالأرضكانتفقدمحدودا؟للسكنالمناسب

أدوار.ستةأولخ!سةالمبانيتعليةفيالناسشرعلذلك

العصورفىالمتأخرةالفترةخلالمشكلةالازدحامصار

بهدملذلكحلاتجدالمدنبعضجعلمماالوسطهى،

حجمزادوقد.الخارجيةالجهةفىبنائهاوإعادةالأسوار

وسمحت.الصورةبهذهأضعافثلاثةبإيطاليافلورنسا

جديدةمدناأسسوالكنهمالأسوارلبقاءالمدنبعض

منها.بالقرب

ا!سحددائحاالمديةتحكوسطالأسوار.لامحاطةنتحطالقديمةالعربيةاللدن

ايدكور.الممطعلى)أعلاه(بماقدىالسعودية

العرليةبالمملكةالرياضمديةلنيت.والمارلالأسواقبهتحيطالحامع
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المشتملةبفلاندرزالملدن

اليسار()إلىبروجزعلى

ويبرز،ولييجوغنت

!عالتحارةساعدت

العصورخلالازدهارها

كانوقد.الوسو

الفلمنكيونالتجار

سكمياتيجلبون

الشمالبحرعبرالصوف

وكانواإنجلترا،إلى

واسعةبريةتجارةيمارسون

وألمانيافرنساسبكل

.الأخرىالأقطاروبعض

تسمىفلاندرزكانت

سوقالأحيادبعضفى

أوروبا.

نتون""طأيضاالمسماةعوانغزهاو.الويمسوالعصورفيالبقاءأحلمنتكافحالأوروبيةالمدنكانتعندماازدهرتالشرقةاللدنمنكنير

.الغربمعتاجرتالتىالشرقيةالمدنأوائلمنوأصبحتالوسو.القرونفىانتعايتماالتجاريةالمراكزأكثرمنكانتأعلاهبالصين
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كانالشرقفىالوسطىالقرونمدنأنالعلماءيعتقد

التجارةأنبيد.الأوروبيةكالمدنالعامالنمطنفصلها

فيالشرقيةالمدنمنكثيرواستمرتتتدهور،لمالشرقية

الوسطى.العصورطيلةوالازدهارالتوسع

الوسطىالقرونمجتمعاتمنكثيركان.السكان

004أو003فقطيقطنها-صغيرةمستوطناتعنعبارة

بأوروبامهمةمدينةوكانتبألمانيا،لوبكحتى.شخص

فى000.01يتجاوزسكانهاعددي!شلم-الشمالية

كان،الفترةتلكنفسوفى.الميلاديعشرالثالثالقرن

والبندقية.فقطنسمة000/04حوالىلندنسكانعدد

نسمة000.015حواليوباريمم!نسمة000.001

كانتوربماأوروبا.فىالمدنكبرياتمنهذهوكانت

الأوروبية.المدنمنسكاناأكثرالشرقيةالمدنمنكثير

لكنمختلفةثقافاتمنأناساالأوروبيةالمدنجذبت

منأناسفيهاأحياءفىالاستقرارإلىيميلونالناسظل

لهامنفصلةمدناتشبهكانتالأحياءوبعض.جماعتهم

ومرافقهامياههاومصادروكنائعسهاالخاصسوقها

أدى.الخاصةالأحياءفيالناساستقرماوغالبا.الأخرى

الناسبينالخصوماتتقليصإلىالمنفصلةالأحياءنظام

الوقتفيلكنه،مختلفةمجموعاتإلىينتمونالذين

محدودا.الاراءتبادلجعلنفسه

منازلفيالولممطىالعصورفيالعلياالطبقةرجالعاش

الطعاموتناولوالط!للحماممنفصلةحجراتبها،كبيرة

فكرةبدأت.والاجتماعيةالدينيةوالنشاطاتوالنوم

أيضابالتدريجتظهرمختلفةلنشاطاتحجراتتخصيص

الناسهؤلاءمعظملكنوالدنيا،المتوسطةالطبقاتبين

وأحجرةمنتتكونومنازلشسققفىيسكنونظلوا

وتطورت.الأغراضكلفيتستخدمكانت،حجرتين

الناسعامةجعلالذيالأمر،العامةالمؤسساتبعض

متخصصة.لأغراضالأماكناستخداممنيستفيدون

العامةوالحماماتالخابزعلىالمؤلسساتهذهاشتملت

ينعمونكانواالذينقلهذامعول!ش،والمستشفيات

الخاصة.والحياةبالراحة

خلالوالأقاربوالأجدادوالآباءالأطفالعاش

العائلاتبعضوشملت،نفسهالبيتفىالوسطىالقرون

.الاقتصاديالعائلةبنشاطيرتبطونالذينوالعمالالخدم

كانتالتجاريةالمعارض

المددمعظمفيسمةكلتقام

الوسو،بالعصورالأورربية

ن!يسافرودالتحاروكاد

يشترولى،معرصإلى!رض

ويتمادلولى،السلعوييعون

المنتجاتصالأفكار

.الإنتاجوأساليبالحديدة

اليسار()إلىالرسموفي

حول4الآراالتجاريتمادل

رجلظهرليمماالأسعار،

يستعدحصادظهرعلى

دالحيلالحاضري!لتسلية

أصسحتوقد.اجهلواليةا

!محرءاالتحاريةالمعارض

اششرالذيالتحاريالنشاط

لعدأورولاأحاءجميعلى

:أدىعشر.الحاديالقرد

المددتراءإلىالسوقاتساع

المدنمعظموفقدتومموها.

وتوق!أهميتهاالأورولية

سقوطلعدمموها

الرومانية،الإمبراطورية

فيتتوق!التجارةوكادت

.الميلاديالحامساغرداآحر



33المدينة

خدمايعملونالعلياالطبقاتمنالشباببعضكانمثلا،

منكثيراأنكماالنبلاء.بيوتفىويعيشونللنبلاء

بيوتفييعيشونكانواحرفةيتعلمونكانواالذينالشباب

القديمةالأزمانفيوكذلك.يعلمونهمالذينالم!ةالعمال

الطبقةأبناح!علىكبيرلحدقاصراالرسميالتعليمكان

الوسطىالقرونفيالكنيسةأدتفقدأوروبافيأماالعليا.

،المدارسمنكثيراتديروكانت،التعليمفيمهمادورا

فىوكذلك،المدارستلكفييدرسونالقساوسةوكان

الحكومة.تديرهاكانتكثيرةمدارس

الوسطى،القرونفيالحياةفيحيويادوراالدينأدى

فيوالإسلامأوروبا،فيالنصرانية،ال!شرىالأديانشملت

كانآسيا.شرقفيوالهندوسيةوالبوذية،الأوسطالشرق

عليهاالقائمونكانفقدأوروبا،فىكبيرتأثيرللكنيسة

،الناسعلىالضرائبويفرضون،الأراضيأكثريمتلكون

والزواجكالتعميدمهمبنشاطتقومالكنيسةوكانت

منالناستمنعالكنيسةكانتوكذلك.الدفنوخدمات

علىقدرتهاطريقعنوذلك،الدينيةالخدماتممارسة

الطردلهذأالمعرضالرجلوكانالكنسى،الحرمان

الناسفإنذلكإلىبالإضافةشعبيا،عارايمثلوالحرمان

قاسية.لمعاملةعرضةكانواالكنيسةإلىينتموالمالذين

خلالأوروبافيالأرضمعظمكانتالاقتصاد.

تسمىريفيةعقاراتإلىتقسمالوسمطىالعصور

والقساوسةالسادةوكان.الإقطاعاتأوالإقطاعيات

هذاوبدأ.المزارعونلهمويفلحها،الأراضيمعظميملكون

التدهورفيالإقطاعبنظامالمسمىالاقتصاديالنظام

منكثيرونزح،الميلاديعشرالحاديالقرنخلال

وأتجارابعضهموأصبح.العيشلكعسبالمدنإلىالمزارعين

تقعالتيالاراضييفلحونالاخرونومكث،حرفيين

.بالطعامالمدنسكانتموينفيويساعدون،المدنخارج

الاقتصاديالمدنتقدمفيبارزادوراالتجارةنموادى

بعدالتدهورفيالتجارةأخذتوقد.الوسمطىالقرونفي

المدينة،البندقيةلكن"الرومانيةالإمبراطوريةسقوط

إسعطنبول()الآنالقسطنطينيةمعتتجركانق،الإيطالية

رغمثريةالبندقيةوبقيت.الوسوالعصورطوالبتركيا،

المدنأخذتأنوبعد.الأخرىالأوروبيةالمدنانحطاط

مدنفنمتأيضا،معهاالبندقيةاتجرتالنمو،فيالأخرى

التوسعوجلب،الأخرىمعكلواتجرت،وازدهرت

الأورولية.للمدنوالثراءالنمومنمزيداالتجاري

الإحياءفيالفضللهاكانالتيالمدنشمملت

فلاندرزفيوبروجزبلجيكا،فيأنتوربمنكلاالاقتصادي

وأورلينزونانتسوفرنسا(،بلجيكابينحاليامنقسمقديم)بلد

فيولوبيكوهامبورجوكولونفرنمسا،فيورونوباريس

شملتوإيطاليا.فيالبندقيةإلىبالإضافةوبيزاوجنوهألمانيا

)وتسمىغوانغزهاومثلالصينيةالمدنالشرقيةالتجارةمراكز

وسوزهو.وبكينوهائتشو(كانتونأيضا

فىالمدنتقدمفىأيضاالتقنيةالطفراتساعدت

تشملالجديدةالمنتجاتكانتوقدالوسو،القرون

والورقالاليةواسحاعاتوالذخيرةوالحاوياتالبراميل

فيالهواءوقوةالماءاستعمالأدىوقد.والصابونوالمطابع

إلىبدورهذلكوأدىالإنتاجازديادإلىصئالمنتجات

اختراعأنكما.المدنوانتعاش،المعيشةمستوىارتفاع

عنالمعلوماتعلىالحصمولفيالناسساعدالمطبعة

ولمععتوقدقبل.ذيمنأكثربسرعةوالحكومةالأعمال

.الناسبينالاراءتبادلالمطوعةوالكتبالجرائد

.الاقتصاديالتقدممنكثيراوالتجارالحرفيونالحشفاد

الحرفيينالجديدةوالاختراعاتالتجاريالاتساعوساعد

وقدأكثر.يبيعونالتجاروجعلاكثر،سلعصنععلى

أسواقاوفرمما،للمدنأكثرأناساالجديدالثراءجذب

والتجارالحرفيونشكلوقدوالتجار.للحرفيينإضافية

منظماتوكونوا.الوسطىالطبقةهيجديدةطبقة

الثراء.دواميأمنوالكي،بالنقاباتتسمىالتيالعمال

ونقاباتوللحرفيين،للتجارنقاباتهناكفكانت

والعمال،والنساجين،والخياطينوالحدادين،للخبازين

معبعضهمبتضامنمكاسبهمالنقابةأعضاءوزاد.الآخرين

كمياتيشترونجعلهمجماعاتفيوتحركهمبعف.

النقاباتوسمحت،زهيدةبأسعاروالسلعالموادمنكبيرة

عضويةوجعلوأ.المنتجاتوبيعبصناعةفقطلأعضائها

بالثراء.منهمعضوكلينعملكيمحدودةالنقاباتهذه

.النقاباتانظر:

نظامالوسطىالعصورفيأوروبافينشأ.الحكمنظام

قسمقدالإقطاعيالنظاموكان.الإقطاعسميللحكم

واحدكلوحكم،الإقطاعياتتسمىأقسامإلىالممالك

؟الملوكقوةالإقطاعنظامأوهنوقدقسيمه!،أولمميدمنها

وليستفقطيملكهاالتيالأرضيحكمكانالملكلأن

الذيالقسيسأوالسيدالمدنيحكموكانكلها.المملكة

وعندما.الإقطاعانظر:.يدهعليهايضعالتيالأرضيملك

والثانيعشرالحاديالقرنينخلالأهميةالمدنأكتسبت

تدخلمنيتضجرونالناسمنكثيربدأ،الميلاديينعشر

منالمواطنونفناضل.ألمحليةالشؤونفىوالقسيسينالسادة

ونجحتوالحرفيينالتجارنقاباتبقيادةالذاتيحقهمأجل

وبقيةميلانوفيالناسونالكفاحها،فيالمدنمنكثير

مسؤولينمستشارينانتخابفيالحقالإيطاليةالمدن

انتخابممارسةانتشرتثم،المدينةحكومةيديرون

مدنوحققت.الأخرىأوروباأنحاءفيالمستشارين
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كان.الا!عتقلالمنعاليةدرجةفرنساوشمافيفلاندرز

إرادتهما.ححسبالمسؤولينويشخبونالقوانينيسنونالناس

.المدنمن!ثيرايديرونكانواالنقاباتأعضاءأنكما

لنيلكفاحهمفيالمواطنينيساندونالملوكبعضوحطن

عشروالسادس!عشرالخامسالقرن!توخلال.حقوقهم

،كبيرةأقاليماعلىسلطةالملوكمنحضيرحازالميلادب!ت،

أما.المدن!علطةمنقلصتقوية!ركزيةحكوماتصاوأظ

فترةطوال!زيةمرالحكومةظلتشقد،الإسلاميةالبلادفي

تعيينيتولىالإمبراطورأوالملككان.الومعطىأحصورا

الإجراءاتمنيلزممايتخذكانأنهبيد،المحليينالمسؤولين

فيلوظيفةالمرشحعلىحطن.المقتدرينالأفرادترشيحنحو

ويحضع.المدنيةالخدمةفيامتحانايجتازأنالصين

يعينوا.أنبعدالحكومةمفتشيلرقابةالمسؤولون

الصناعيةالمدن

لحواليتدريجياوتتغيرتنموكلهالعالهافيالمدنكانت

النمطلكن.الوسطىأ!رونابعدخلت!شة003

القرنوخلالهو.كماظلألمدينةاولحياةللمدنالأساسي

فترةوهي،الميلاديينالتا!ئكلشرأغرناوبدايةعشرالثامن

وأمريكاأوروبافيالمدنمنكثيرتعيرتالصناعيةالثورة

تسمىالتيالمجتمعاتهدهوأصبحتكبيرا،تغيراالشمالية

الرواجهذانتجوقد.للتصنيعكبيرةمراحصالصناعيةالمدن

كثيربعملتقومالتيالالاتاختراعمنأساساأ!شاعيا

وحصانت.الالاتتحركالتيأصبخاراقوةومن،الناسمن

يتمحيثالمصانعحولتترحصالصناعيةالمدنشيالحياة

يعملونالمدنهذهفيالناسمعظموكان.التصنيع

فيكلياعليهاويعتمدونمنها،بالقر!ويعيشون،بالمصانع

المددإلىالتمايئوأمريكارو،أرفيادرارعأ!عماسحرأمرها،أزأفيصعبةمعيمتسيةالأأحواحلتلكحهاالسب!إصتاخرادتالصناعيةالثورة

المصالع.م!،لقر!اردحامفييعيشود!الواا!حورة(ا)أسمالددصأ*ل!معطمه!ا!ش.لالصاحظهكلتاقيالحديدةا!ظائورلالسلتحقوا
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المتحدةبالولاياتبسصلفانيا،لولايةبتسبيرجمدينةفىتراهاالتياللصانع

المصمع.نظامم!بحمتالتيالأرلاحشذلكسعدتاركوا

بالمدنالمعيشيةالأحوالوأخذت.معيشتهماكتساب

وبدايةعشرالتاسعالقرنخلالتدريجياتتحسنالصناعية

الصناعيةالثورةبدأتعندمالكن،الميلادي!تالعشرينالقرن

بأفقريسكنونجائعينمكدودينالناس!معظمكان

الثورةانظر:.والمرضالموتلخومعرضين،المساكن

الصناعية.

تقعاشتيالمدنعلىمباشرأثرالصناعيةللثورةيكنلم

المدنبعضأصبحتوقد.الشماليةوأمريكاأوروباخارج

الجنوبية،أمريكاومدن،والأسحتراليةوالآمميويةالإفريقية

العشرينأغرناوفيالتاسئكشرالقرنأواخرفيصناعية

أبدا.بذلكغيرهاتحظولم،الميلاديين

مدنعنالصناعيةالمدنبعضتطورت.الوصف

كانواجدا،مزدحمةالمدنتصبحعندماالومعو.القرون

صناعيةمدنوتنشأ،المدينةلتتولميعالأسواريحطمون

وأوقرية،تجاريةونقطةحصن،هناكيكونحيث،أخرى

بصورةالمفتوحةالمناطقفيالتطوروحصل.مفتوحةأرض

بالعصورمدنبهايكنلمالتي،الشماليةأمريكافيعامة

منبالقربالمصانعمجموعةأوالمصنعويقوم.الوسطى

البسيطةالمنازلحولهاوتقوم.الصناعيةالمدينةوسط

يكنولمالفقراء.يسكنهاكانالتيالشققذاتوالمباني

نأعليهمكانلذلك،للمواصلاتوسائليملكونالفقراء

منكثيروكان.عملهممنقريبةمسافةعلىيعيشوا

كبيرةبيوتايبنون،المصانعوملاكالتجارفيهمابمنالأغنياء،

الخيرقتجرهاعرباتويملكون،الخارجيةالمدينةأجزاءفى

النمطوهذا.وإياباذهاباالمركزيةالمنطقةإلىتقلهمكانت

فقد.السابقةبالمدنكانالذيذلكتمامابدلالعيشمن

القرونخلالالقديمةالمدنفيالأغنياءمعظمكان

لكنهم،البدايةفيحقوقهم!ييصامونالمصانععمالكاد.الأمريكية

التيالمبادئعلىالعشري!القرنأوائلفيصمم!لإنجلتراليتشوورث

يزيلواأنعيرهوكثيرون!!زيرحاولوقدهوارد.أبنريروضعها

المدينةهذهمحطكطكاتوكالت.ال!حناعيةالمدنصالأقذارواالاردحام

الماطقوف!همل،مفتوحففعاءإلىتدعولندلىصلالقر!تقعات!

فىهذههواردأفكارأثرتوقد.السكنيةالماطقصالصحاعية

اطديخة.المددمخططي
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يعيشكانلينما،المدينةوسطفييعيشونالوسو،

الصناعيةبالمدنوكان.الخارجيةالقطاعاتفيالفقراء

.الباكرةبالمدنكانتالتيبالمشاكلشمبيهةصحيةمشاك!!

صحيةأخطاراالأخرىاأخفاياتواالقاذوراتولدتفقد

إلىلالإضافة،المنامسبغيرالصحيةالمرافقنظامبسبب

صحيا.حطراالمصابمحببتلوتأنهيجديدةمشكلة

الكيميائية،بالنفاياتالمائيةالمصابالممراتلوثتفقد

أكوامأيضاوخلفت،الضارةبالغازاتالجوولوثت

.الأخرىوالنفايات،الصدئةوالمعادن،القاذورات

ظلوالذيالمديسة،مبانيتصهمميمضالمتقا!النمطإن

المدلىفيواسعنطاقعلىاممتخدماليومإلىمشهورا

بفتحاتالمبانيبينيفصلالنمطهذاظلوفي.الصمناعية

كتلامنهامجموعاتتش!ولبينماما،نحوعلىمتساوية

بنفسعامةتكونالتي-الشوارعوتفصل.مستطيلة

المدنمنلكثيركانوقدلعض،صتبعضهاالمباني-العرض

كتيرة.متعرجةوطرق،للمبانيمنظهمغيرترقيبالأولى

،اتجاهأيفيالمدنامتدادعلىالمنتظماالنمطساعدوقد

منتظما.مظواالمدينةأعطىكما

الثورةخلالكثيراالمدينةسكانعددازداد.السكان

العالمسكانعددلأنأولا،أ!عامعيين:لسببينالصخاعية

التيالتحسيناتلأنوثانيا،قبل،ذيمنأصرعيزدادكان

عمالإلىالحاجةقلصستقدالزراعةأساليبفيأدخلت

بالمصانع.وعملواالمدنإلىأحمالاهؤلاءوتسرب.المزارع

المتحدةبالولاياتوشي!صاغوبانجلترا،مانشستروتعد

الهائل.الصناعيةالمدنتطورعلىمثاليتخير،الأمريكية

مأء68سنةفي.0006منمانشسترسكانعددزاد

عددوقفز.أم851!شةفي/000303حواليإلى

إلىأم084سنةفي000.4حواليمنشيكاغوسكان

سكانمعظمعانى.أم098سنةفينسمةمليونمنأكثر

الحثورةالأولىالسنواتفيالقاسيةالظروفمنالمدن

يعملونالأطفالمنوكثيروالنساءالرحالكالى.الصناعية

وكانوا،قذرةمظلمةبمصانعاليومفيساعة21منلأكثر

موادحم!!أوآلةكمتابعة،وشعاقةمملةلأعماليقومون

قتلتإذ،أسملامةاقوانينمنقلي!!للمصانعكانوقد.ثقيلة

منيحصلونلاأ!مالوا.كثيرينعمالآآذتأوالحوادث

.يعولونومنرمقهميسدماعلىإلاالأجر

أعداداالمصافيسرحت،الاقتصاديالكسادوحلال

أخرىجهةأيةلهمات!شل!االذين،أمحمالامنضخمة

يقومونالعمالكانالأحيانابعضوفيلها.يستغيثون

وكانوا،المعيشيةأحوالهمالمموءعلىللاحتجاجبانتفاضة

مزدحمةوشقق،وقذرةأجناءارديئةمساكنفييس!ضون

فيويعيشونبينها،فاصللامتراصةمنازأ!ومجموعة

حواليكانالفتراتمنفترةوفي.أقبيةفيالأحيانبعض

كان.أقبيةفييعيشونبإنجلتراليفرلولس!!انسدس

الفئرانوكانت،المائيةوالممراتالهواءيملأالتلوث

علىوالأغنياءالفقراءولممقط.الأمراضاتنشروالحشرات

ثلاثينياتوحتى.المرضرانتشارالتلوثضحيةالسواء

سباكةإلىيفتقرونالأغنياء!صانعشر،التاسعالقرن

لمالعمالمعظمأنكما.الحماماتواحواضالمراحيض

وأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرحتىالمرافقهذهيعرفوا

فيالوصإلمعيشيتحسنالزمنوبمرور.العشرينالقرن

الذيالجمليالإنتاجنظامأدىفقد.الصناعيةالمددمعظم

السلع،إنتاجتكلفةتخفيضإلىالمصانعشياستخدم

معظموكونالسلللمستهلكين،ت!صلفةانخفضتوهكذا

بال!ضراباتوهددوا،للعمالاتحاداتالمصانععمال

وتحس!توالإصلاحالأجوربر!أجهمامطهاليدعمواالجماعية

الأجورقوانينالحكوماتأجازتوأحيرا.العملأ!أحوا

الح!ضماتواتخذت.العمالساعدتالتيوالإصلاح

كانتوقد.الصحيةالمرافهتتحسيننحوالمرزمةاالخطوات

الثورةفترةطوالعطمةثرواتتملكالناسمنقليلةنسبة

ضخمة،أرباحايكسبونالمصانعملاكوكان.الصناعية

رجالويستثمر.القليلللعمالويدفعونالعمللرواجنتيجة

ويربحونالمصائالجديدةفيأموالهموالممولونالمصمار!

معبتروجلذلكونتيجةهذا.الممتثماره!امنطائلةأموالأ

الأثرياءهؤلاءوكان.المدينةس!صانعددزادكلماالتجار

وسائلمنكشيراأنكما،ضخمةمنازلفييسكنون

متماولهما.فيكانتاكترف

الميلاديينوالتا!ئكشرعشرالثامنالقرن!!وخلاأ!

فيمجانيةمدارسوالح!ضماتالخيريةالمنفماتاأنشأت

الفقراءالأطفالالمدارسهذهأعطتوقد.المدنمنكثير

كانالمدرسينمعظمأنإلآرسميا.تعليماليتلقوافرصة

كانتالمدارسمنكثيراأنحصما.السليمالتدريبينقصهم

31ال!طفالمنكثيرافإنكذالمثو.المدر!سيةالكتبتعوزها

لزاماحصانلأنه،المدرسةإلىالدهابعلىقادرينيكونوا

العائلاتأبناءكانبينماألمصانع.افييعملواأنعليهم

منازلهمفييتعلمونأوكانواللمدارسيذهبونالثرية

مرشدين.بإشراف

أناساتضمالمدنكانت،الوسيطةالأزمانفيوكما

معالاستقرارإلىيميلونالناسوكان،متنوعةخلفياتمن

المجموعاتمختلفلكنخلفياتهما.فييماثلونهماجيران

فيالحالعليهكانلماخلافاببعضها،أحضراتصالأ!اكان

كانواجمئالمجموعاتمنفالنالر.الوسطىالقرونمدن

كثيرةمجموعاتمنوالأطفالالمصاب!فيسعويايعملون

علىالعائلةتأثيروظلسويا.المدارسلنفمم!يذهبولىكانوا
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العائلةخارجالناستأثيرأنإلاقويا.أفكارهأوالفردسلوك

ازداد،والاخرينوالمدرسينوالأصدقاءالعملرفاقعلى

جدا.كثيرا

،المدنإلىالمزارعمنالعمالنزوحازدادالاقتصاد.

الصناعيالرواجوأدى.الصناعيةالثورةخلالمذهلةزيادة

وفي.مضىوقتأيمنأكثربالمدنالعملفرصتوفرإلى

تخفيضإلىالزراعىالتقنيالتقدمأدىنفسهالوقت

آلةاختراعفمثلا.بالحقولمتيسرةكانتالتيالأعمال

لهذا.الكثيرينبعمليقومواحدامزارعاجعلتالحصاد،

عمالإلىالحرفيينالعمالمنكبيرعددتحولالسبب

وعادةببطء،بإنتاجهميقومونالحرفيونكان.مصانع

-الالاتباستخدامهم-المصابععماللكن،يدويةبمعدأت

المصانععمالوبدأاكثر.بسرعةبالإنتاجيقومونكانوا

يصنعهاكانالتينفسهاالمنتجاتبصناعةيقومون

أسهلكانتكبيرةبكمياتالمنتجةالسلعوهذه.الحرفيون

منأرخصبأسعارتباعأنالممكنمنكانولهذاصنعا،

العمالمنكثيرووجد.الحرفيونيصنعهاكانالتيالسلع

المصانع.منافسةيستطعونلاأنهمالحرفيين

نهضةلأكبربدايةالتصنيعفىالمصانعنظامكان

يحرزواأنبالالةالناساستطاعحيث،التاريخفياقتصادية

توفيرجاءوقد.قبلذيمنوأرخصأكثربسرعةإنتاجا

،العمالتجاهالعادلةالسياساتمغمتزامناالإنتاجتكاليف

كسبهم،وبازدياد،للعمالكبيرةمكاسبإلىأدىمما

علىالطلبازديادأدىأكثر.سلعايشترواأناستطاعوا

مصانعالأعمالرجالوبنى.الإنتاجازديادإلىالسلع

العملهذاوأوجد،الموجودةالمصانعووسعوا،جديدة

والأشغال،الناسمنأكبرلعددجديدةأشغالأالجديد

،لينفقوهأكثرماللديهمالناسأنتعنيكانتالجديدة

وهذا.أخرىمرةالمنتجاتعلىالطلبازدادوهكذا

مستمرا.يزاللاالاقتصاديالتوسعفىالإجرأء

هذاوالانتقالالمواصلاتفيالتقنيالتقدمدعموقد

رجالالبخارقاطرةتطوراعطىفقد.الاقتصاديالانتعاش

والموأدالمنتجاتمنثقيلةشحناتإرسالفرصةالأعمال

الحديدية-السكةوأصبحت.طويلةمسافاتعبرالخام

آلةاخترأعجعلوقد.البريالنقلوسائلأهم-ومازالت

وبينهاالمدنداخلالاتصالات،الهاتفاختراعثم،البرق

استطاعالاختراعاتهذهوبوجود.قبلذيمنفعاليةأكثر

بصورةويتسلموهاالسلعإلىالطلباتيرسلواأنالمشترون

البريد.استخدموالومماأسرع

أموالأينفقواأنالتنفيذيينالأعمالرجالعلىكان

وصناعة،المصانعوتشييد،الخامالموادعلىللحصولطائلة

طريقعنجزئياالتكلفةوقوبلتوتشغيلها.الالات

رايةوتحت.بالرأسماليةيسمىاقتصادينظاماستخدام

المالبعضوالاستثمارالمصارفعملاءيضعالرأسمالية

امشثماراتهموتؤهلهم.التجاريةالعملياتتمويلفىليساعد

الأولىالصناعيةالمدنوفى.الأعمالأرباحفيللمشاركة

فيالاستثماريستطيعونالذينفقطهمالناسأثرياءكان

الناسمنكثيرشاركالزمنوبمرورلكن،الأعمالمختلف

.النظامهذافي

خلالالمدينةمشاكلازدياداضطر.الحكمنظام

الحكومات،الميلاديينعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

حكوماتوأجازت.المدينةحياةلتحسينإجراءاتلاتخاذ

الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالقوانينالصناعيةالدو!

ضوابطتضمنتالقوانينوهذه.العماللمساعدةسنت

المتضررين،للعمالدخلاواشترطت.الأطفالعمللتنطم

ونجم.للواجبأدائهمخلالقتلواالذينالعمالولعوائل

الطعاموتوفير،العامةالصحةتحسينالأخرىالقوأنينعن

الموظفين.لغيروالمأكل

الحضريةكزلمراا

يأمنأكثرالميلاديالعشرينالقرنفيالمدنتوسعت

العشرينالقرنثمانينياتمنتصفوفي.مضىوقت

لمسكانعددبلغقدمدينة003.2حواليكانالميلادي

مدينة225وحوالى،نسمة000.001منأكثرمنهاكل

سيتيفمكسيكو.نسمةمليونمنهاكلسكانعددبا

حواليسكانهاعددبلغ،العالمفيمدينةأكبروهيمثلا،

نسمة.مليون01

تقعالتيالمناطقفيالمنتظمالمذهلالازديادحدثوقد

الناسمنكبيرةأعدادواستقرت،الكبرىالمدنمنبالقرب

مجتمعاتوألسسوا،العشرينالقرنفيالمناطقهذهفي

الذينالناسمنالكبيرةوالأعداد.الضواحيتسمىهناك

الواقعةوالضواحيالمدنالانيزحمونالمدنهذهملأوا

الضاحية.:انظر.حولها

الحفحرية.المدينةتسمىالضواحيذاتفالمدينة

الحضرية،ا!لنطقةتسمىضواحيهاإلىبالإضافةوالمدينة

الحضريةالمناطقأكبرهيسيتيلمكسيكوالحضريةوالمنطقة

مليون51منأكثرحوالىفيهايعيشحيث،العالمفي

مدنجميعهاهياليومالعالمفيالمدنأكبرأنكما.نسمة

.الكبرىالحفريةالمنطقةانو:.حضرية

المناطقظهورفيمهمادورااسحكانيالانفجارأدى

العالمسكانتعدادأصبحأم099عاموبحلول.الحضرية

هذاوأدى.ام085سنةفيعليهكانماأضعافخمسة

الناسمنكثيراوجعل،المدناكتظاظإلىالانفجار

الداخلي،الانفجارأدىكما،الضواحيإلىيتحركون
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لى.منهبالقربالضواحيوجودمع،عملاقمجتمعالحفريةالمدينة

وسطالرئيسيةالطرقترلط،الصناعيةالمدنمنوعيرهاأنجلوسلوس

ملايينجعلتالسريعةالطرقوهذه.بهتحيطالتيبالمجتمعاتالمدينة

.بالمدنعملهمأماكنإلىبالضواحيمازلهممنيسافرونالناس

المناطقإلىالريفيةالمناطقمنالناسفيهتحركالذي

التكثفأدىوكذلك.الحضريةالمناطقبناءإلى،الحضرية

ودينيةعرقيةخلفياتمنالناسفيهيتحركالذي،السكاني

المناطقتطورفىمهمادورا،المدننحومتنوعةوقومية

إلىوالفقراءالأقلياتمجموعةتحركتأنوبعد.الحضرية

منكثيرتحرك،المتحدةالولاياتفيكالسود،المدنوسط

الضواحى.إلىالمدنمنالوجهاء

المناطقتطورإلىالاقتصاديةالتنميةأدتوقد

الصناعيةبالدولالاقتصاديالانتعاشأدىكما.الحضرية

ونتيجةمرتفعا.معيشيامستوىيحققواأنالناسبملايين

فىالغاليةالمنازليبتاعواأنالناسمنكثيراستطاعلهذا

مظاهرأهممنوهى-السيارةعجلتوقد.المدنضواحى

المناطقتطور-العشرينالقرنفيالنقلوسائلتقدم

.الناسلملايينالحياةضروراتمنوأصبحت،الحضرية

السياراتكانتالميلاديعشرالثامنالقرنتسعينياتوفي

فيتعرضكانتأنهادرجةإلىعاديةوغيرجداحديثة

خاصةسيارةمليون004حوالىتوجد،واليوم.السيرك

عندتوجدالسياراتهذهمنالعظمىوالغالبية.العالمفي

نأالناسلملالونالسياراتأتاحتوقد.المتقدمةالام

والأسواقالمدرسةأوالعملمكانعنبعيدايسكنوا

رحلاتقطارأتوساهمت.السيارةانظر:.المركزية

منازلهمبينالريفيينالعمالمنكثيراتقلوالتيالعمل

ويمكن.الحضريةالمنطقةتطورفيالاخرىهيوأعمالهم

فيالمدنوسطفيويعملواالضواحىفييسكنواأنللناس

نفسه.الوقت

الشتلكمنبكثيرأكبرالمعاصرةالمدن.الوصف

عشرالخامسالقرنففي.السابقةالأيامفىتوجدكانت

لكنها2كم8حوالىتغطيباريسكانتمثلا،الميلادي

الحضريةالمنطقةوتمتد2،أكم50حوالىتغطىالان

2.كم048حوالىبهاالكبرى

متشابه.خارجيبمظهرتتميزالحضريةالمدنومعظم

قلبأحيائايسمىوالذيالرئيسىالأعمالقطاعويقع

نشاطاالمجتمعأجزاءأكثرمنوهو،المدينةمركزفيا!لدليه

بالمكاتبالحواضرأرجاءكلمنالنالريعملإذوازدحاما،

الأعمالوقطاعفيها،ويتسوقون،هناكريةادصجطوالمحلات

الناسلالافخدمةيقدملكنه،صغيرةمساحةيغطيفيها

فىتوجدالتجاريةوالمحلاتالمكاتبمنكثيراإنإذيومئا،

محيطة-المدينةمركزوتلى.المتعددةالطبقاتذواتالمباني

المصانعبهاتوجدصناعيةمنطقة-مباشرةبجانبهأوبه

والتي،السكنيةالمناطقأما.السفنوأحواضوالخازن

وتقع،الصناعيةالمنطقةبعدفتبدأ،الناسمعظمبهايسكن

منبالقرباسمكنيةبالمنطقةوالمتصدعةالقديمةالمنازل

والتي،المنطقةهذهفىالفقراءمعظمويسكن.المدينةمركز

الحكوماتتولتوقد.الداخليةا!لدينةتسمىماغالبا

المدنمنكثيرفىالحضريةالتجديدمشاريعمسؤولية

أسوأبعضتحولت،المشاريعهذهخلالومن.الداخلية

ويحتوي.التكلفةقليلةحديثةمساكنإلىرداءةالمبانى

وقد.العاليةبالمبانيشققعلىالمبانىهذهمنكبيرجزء

عنوبعيدةوجذابةحديثةلهاالمجاورةالمناطقأصبحت

أطرافمنبالقربالمنازلأفضلوتوجد.الداخليةالمدينة

الخاصة.متاجرهاسكنيةمنطقةولكلوبضواحيها.المدينة

بعيداالمصانعمنكثيرأنشئتالعشرينالقرنمنتصفوفى

وبخاصةبالمدنالمركزيةالصناعيةالقطاعاتعن

الضواحي.

والضواحيبالمدنالرئيسيةالطرقتزدحمماوغالبا

الأوقاتهذهمثلوفي،والشاحناتوالحافلاتبالسيارات

أعدادوغضبتأخيرمسببةببطءالمرورحركةتزحف

عريضةطرقأقيمتلهذاونتيجة.الناسمنضخمة

وبالرغمالمرور.حركةمشاكلاحتواءفىلتساعدأساسية
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فيحضريتحديدلموقعالصورهذه.الصناعيةالمدنمعظمفيجذابةمساطقإلىبالسكانالمزدحمةالقذرةالأحياءحولالحغريالتجديد

)يىرا(.التكلفةقليلةقي!مساممنبهاافلتقد(اليمين)إلىا!طعةفطابىأن!رجمتشيكاغو،

مماكبيرةبدرجةازدادقدالسياراتعددفإنذلكمن

كما،الطرقهذهفيتحدثالمروريةالاختناقاتجعل

.الشوارعفيتحدث

نظممنتعانيالناميةبالبلدأنالمدنمنكثيرزالتوما

عامة-وبصفة-لكن،والفضلاتالأوساخلإزالةبائسة

ومن.مناسبةصحيةمرافقتملكأخرىبلدانفيمدنافإن

ألاخطيرةبيئيةمشكلةلديهاالمدنهذهفإن،أخرىناحية

ومحطاتوالمصانعالسياراتوتتسبب.التلوثوهى

الذيالهواءتلوثفىأخرىومصادرالكهربائيةالطاقة

مثلما،الملوثالهواءويهددالقذر.كالضبابأحيانايعلق

يقطنونمن!-زالحألط،الأيامفيالفضلاتتفعلكانت

تصبالتىالمدنفضلاتفإن،ذلكإلىوباللإضافة.بالمدن

غيرالممراتوتحعلالأسماكعلىتقضيالمائيةالممراتفي

للسباحة.صالحة

فيالحضريةالأماكنسكانعددأخذ.السكان

خمسىحواليالانويعيع!،الصناعيةالثورةمنذالازدياد

فإنأم459عامومنذ.حضريةمناطقفيالعالمسكان

.المدنفيمنهازدهاراأكثركانالضوأحيسكانازدياد

الشماليةأمريكافىالحضريةالمناطقسكانفإنوبالجملة

فيمعيشىمستوىبأعلىشمتعونواليابانالغربيةوأوروبا

الدخولوأصحابالأثرياءعددوازدادالحاضر.الوقت

قبل.ذيمنأكثرالمتوسطة

بمساكنالحضريةالمناطقسكانمنكثيرويتمتع

وعندهمالإعداد،جيدةلمدارسأطفالهمويرسلون،طيبة

وقد.الكمالياتمنوكثير،الحياةلضروراتيكفيما

الاقتصاديالانتعاشمنالوظائفكلفيالعمالاستفاد

ومع.العشرينالقرنفىالعاملةالحركةقوةتناميومن

كما،مدقعفقرفييعيشونالناسمنكثيرافإنذلك

وسطالفقرووجود.التاريخامتدادعلىحاصلاكان

يريد.المعاصرةبالمدنالرئيسيةالمشكلاتمنيعتبرالثروة

لامنهمكثيرالكن،العامةالثروةفييشاركواأنالفقراء

يعوزهمربما.ألاقتصاديةأحوالهمتحسينيستطيعون

الطبة.الوظائفلنيليزهلهمالذيوالتدريبالتعليم

السكنأواللائقالتعليميحرمونالناسمنكثيرالكن

معظمويسكنالتمييز.أنواعمنلنوعنتيجةالمناسب

بالمبانيتتميزالتيالداخليةالمدينةوسطفيالفقراء

منكثيرقسمتوقد.المتلاصقةالمزدحمةالمتصدعة

مخصصةأماكنفىعائلةمنأكثرتسكنبحيثالشقق

.واحدةلعائلةأصلا

الناسمنالكبيرةالنسبةألاجتماععلماءويصنف

المدينةوسطعنقليلاتبعدالتيبالمناطقيسكنونالذين

رخاءأكثرحياةالناسهؤلاءويعيم!.دنيامتوسطةكطبقة

أولئكمستوىإلىيرتقونلالكنهمالفقراء،حياةمن

لهؤلاءإنإذ،الداخليةالمدنفىمنهمأكثريبعدونالذين
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وأقلجيدةحالةفيلكنها،الحجموصغيرةقديمةمنازل

الداخلية.المدينةفيالمساكنمنازدحاما

حدودعلىالدخلومتوسطوالأغنياءأكثريسكن

رفاهيةوأكثروأحدثأكبرومنازلهم،بالضواحىأوالمدينة

حدائقلهاالمنازلهذهوأكثر.بالداخلتقعالتىالمنازلمن

بحرية.وتسترخىالعائلاتتتسلىحيث،كبيرةخلفية

إلىالفارهةالمبانيبناءاتجه،العشرينالقرنمنتصفوفى

منبالقربالاخربعضهابنىكما.الضواحيفيأعلى

بالمدينة.الاعمالقطاع

أخذواقدالناسكانالعشرينالقرنبدايةوفى

وإلىللمدنالخارجيةللنواحىتدريجيايتحركون

العالميةالحرببعدكثيراالحركةهذهوازدأدت،الضواحي

خارخشحركونالناسوكانام(.459-1)939الثانية

الجريمة،معدلفيهايرتمعالتيالمناطقعنليبتعدواالمدينة

هدوءاوأكثرنظافةوالاكثر،الأفضلبالسكنينعموأولكى

سيحصلونأطفالهمأنأيضايعتقدونوهمازدحاما.وأقل

وقد.المدينةوسطيجدونهالذيذلكمنأفضلتعليمعلى

نأمنإعداداأردأأنهاعلىالمدنبوسطالمدارسانتقدت

ينبغي.كماالأطفالبتعليمتقوم

خلالبدأالذيالاقتصاديالانتعالقمازالالاقتصاد.

الميلادبيئعشروالتاسععشرالثامنوالقرنينالصناعيةالثورة

خصصتالتيالأسواقوزادت.الانحتىمستمرا

السكانىالانفجاروأوجدنماء.بالمدنتصنعالتيللمنتجات

مستوياتوجعلت،السلعمنلمزيدالمستهلكينمنمزيدا

،المنتجاتمنأكبرحجمايشترونالناسالمرتفعةالمعيشة

تجدلكي،الأخرىالمدنمعتجارتهاالأممنكثيرووسعت

منكثيراالتقنيةالتطوراتوجعلتلمنتجاتها.جديداسوقا

بشدةالأماقتصادياتوتعتمد.متيسرةالجديدةالمنتجات

الكهربائيةوالأفرانالسياراتلمنتجاتالمبيعاتكثافةعلى

.الجافالغسيلوآلاتالتلفازوأجهزةوالثلاجاتوالغازية

للتصنيع،مراكزهىالصناعيةكالمدن،الحضريةوالمدن

المدنولكن،المصانععمالمنلالافأعمالآوتوفر

فيلعمالالوظائفمنكبيراعدداتوفرأيضاالمعاصرة

منتجاتبيعفيالبائعونويعمل.الأخرىالأعمالمئات

ويساعدآخر.إلىمكانمنالنقلعمالويحركها،المصنع

ويقومويسر.بسهولةالأعمالإدارةفيالمكاتبموظفو

إليهايحتاجالتيوالمصانعالمكاتبببناءالإنشاءعمال

السكانلعددسكنيةوحداتويقيمون،الأعمالتوسيع

إطفاءورجالمحاسبينالحكوماتوظفتوقدالمتزأيد.

طرقومهندسىومحامين،الصحةفىوأخصائيين

المجموعاتمنوكثيراصحةوعمالأشجارومشذبى

.المدنششونلإدارةالمستخدمينمنالأخرى

العشرينالقرنأوائلفيالاقتصاديةالتنميةدعمتوقد

الكهرباءاستخدامتشملالتي،التقنيةالابتكاراتمئات

البلاستيكصناعاتوتطورت،الالاتلتشغيلوالنفط

التطوراتأما.جديدةمنتجاتلتصنيعالأخرىوالمواد

والأقماروالتلفازالراديوفىتتمثلفكانتالأخرىالتقنية

والحاسوب،للنقلوالطائرةوالسيارة،للاتصالاتالصناعية

وتشمل.المعقدةالاقتصادياتتطلبهاالتىالمعلوماتليتولى

الطائرأتملاحيمهنالتقنيالتقدمأوجدهاالتيالمهن

ومشرفىوالميكانيكيينوالكهربائيينالحاسوبومشغلى

الوقود.محطات

لاالحضريةبالمناطقألاقتصاديالنشاطأصبحوقد

الأعمالشركاتمنكثيرونشأتكبير.حدإلىمركزيا

المدينة.فيبمكاتبهااحتفظتبينماالضواحيفيوالمصانع

منظماتالمدنحكوماتأصبحت.الحكمنظام

توفيرفىالتحديواجباتتواجهوهى،ومعقدةضخمة

بناءإعادةفيوتساعد،الناسمنالملايينلالافالخدمات

علىللحصولالحكوماتهذهاضطرتوقد.المدينةوسط

المشاكلوازدادتبعملها،للقيامإليهتحتاجالذيالتمويل

انظر:المعلوماتمنلمزيد.الحضريينالسكانعددبازدياد

المقالة.هذهفىالحكوميةالمشكلات

المدنمشكلات

والحكوميةوالاقتصاديةالثقافيةالمرأكزهيالمدن

وهى.العالمفيوالاتصالالمواصلاتومراكز،والسكانية

عيشهم،ويكسبونعملا،الناسفيهايجدالتيالأماكن

وفى.متوسطةأوضخمةثروةالناسبعضيجمعوحيث

المتنوعةالنشاطاتمنيختارواأنالناسيستطعالمدن

ذلك،منوبالرغم.الحياةمتعةفييزيدماوالترفيهيةالثقافية

واقتصاديةواجتماعيةطبيعيةكثيرةمشاكلبالمدنتوجد

وحكومية.

المشكلاتهذهتشمل.العمرانيةالبيئةمشكلات

يشير.المروريوالاختناقوالتلوثاللائقغيرالإسكان

التشييدبؤسإلىالقياسيدونالإسكانمصطلح

المزدحمالسكنأوالصحيةالمرافقوجودوعدموالتصدع

أكواخفيالناميةالبلدأنفىالناسملايينيعيم!جدا.

لكن.الصحيةالشروطفيهاتتوفرلامساكنأوبدائية

وبالرغمهؤلاء.منحالأأحسنالمتقدمةالدولفىالناس

فيحتىالقياسيالمستوىدونالمنازلبعضفإن،ذلكمن

العشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلففي.المتقدمةالدول

فيالمأهولةالحضريةالمنازلمن%ء،هحوألىكانت

وضعتوقد.لائقةغيرتعدالأمريكيةالمتحدةالولايات

ولكي،اللائقغيرالإسكانمنلتتخلصبرامجالحكومات



ذلك،منوبالرغم.المحتاجةللعائلاتكريماإسكاناتوقر

التشييدتكلفةوارتفاعالماليوالقصورالسكانيالنموفإن

نوقشوقد.العالميةالإسكانأزمةأوجدت،أخرىوعوامل

المشكلةلحلجرتالتيوالمحاولات،اللائقغيرالإسكان

السكن.مقالةفيبتفصيل

القدرةومحطاتوالمصانعالسياراتتلوث

تهددالتيبالأبخرةالجوالأخرىوالمصادرالكهربائية

المصانعتفرزهاالتىالفضلاتأنكما،الناسحياة

التىالأشياءلكن،المائيةالممرأتتلوثالأخرىوالمصادر

المدينةاقتصادتدعمالتيهينفسها،التلوثتسبب

علىتقضيأنماحكومةتريدوربما.الناسوتريح

كىولكن.التلوثمصادركلوتبعدنهائيا،التلوث

القدرةومحطاتالمصانعتعطلأنلهابدلا،ذلكتفعل

المجتمعاقتصادتشلوهكذا،السياراتوتمنعالكهربائية

الحكوماتعلىيجب،ذلكمنوبدلآ.الناستريحولا

أساليبعنيبحثواأنالعلمورجالالصناعىوالقطاع

انظر:.الحضريالحياةطريقتعوقأندونالتلوثتقلل

الماء.تلوثالهواء،تلوث

مكتظةوالضواحيبالمدنالعامةالشوارعتصبحربما

ألازدحامساعاتخلالخاصة.وقتأيفيبالسيارات

حركةفيالاكتظاظهذامثلإنوالمساء.الصباحفي

إلىالذهابيريدونالذينالناسويغضبيؤخرالمرور،

حطووة.المدنمشكلاتأكثرمنواحدةهياللائقغيرالإسكان

منكثيرزالتما،الإسكانلتحسينالحكومةجهودمنفسالرغم

باقية.بالهندبنيودلهىالأكواخهدهمثلالبائسةاكسماكن

أ!االمدينة

مصر،فيبالقاهرةالمشاهدهدهمثلتعم.مزدحمشارعمنمشهد

ماأنإلا،العالمأراضىمنصغيرةأحزاءالدنتحتل.العالممدنوسائر

دأغيرمنها.قريباأوالمدنيقطنونالس!سالىنسبةمن4./0علىيزيد

مود.ارتفاعفىالمئويةالنسبة

الحكوماتأقامتوقدآخر.مكانأيإلىأو،العمل

العامة،المواصلاتتحسنأنوحاولت،الجديدةالطرق

ومعالمرور.حركةاختناقلتخففأخرىتدابيرواتخذت

يتزاحمواأنللناسولابد،الأحيانأغل!فيصع!المددفيالتنقل

طرقع!سياراتهميقودواأنبدولا،والحافلاتالقطاراتفي

.القطاراتلركو!العماليتدافع)أعلاه(،طوكيووفي.مكتظهة
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الحضريةدالمناطقآخرإلىمكانمنالانتقالفإنذلك

ولامستخدامالس!صانيللنمونتيجة،صعوبةأكثرأصبح

.الدوامعلىالمتزايدالسيارات

المشكلاتتشمل.الاجتماعيةالمشكلات

الأفرادبينالاحتكاكالمعاصرةالمدنفىالاجتماعية

وانحرافوالجريمةمختلفةثقافاتمنالمنحدرين

والفقر،الخدراتوإدمانالكحولوتعاطىالأحداث

التكثفأدىمعا.واقتصاديةاجتماعيةمشكلةهوالذي

أجاغاإذ،البشريةالمجموعاتبينالصراعاتإلىالسكاني

ثقافيةخلفياتإلىتنتمىالتيالمجموعاتتخشىما

فىالأخرىطريقةمنهاكلوتحتقربعضا،بعضهامختلفة

بينالعنفنشوبإلىالاتجاههذامث!!أدىوقد.الحياة

العشرينالقرننماذجوتشول.البشريةألمجموعات

أجة،الشمابأيرلنداوال!صاثوليكالبروتستانتبينالصراعات

والبيضواسمود،وباكستانبالهندوالمسلمينوالهندوس

والمجموعات،الأمري!صيةالمتحدةوالولاياتإفريقيابجنوب

الأماكنبعضفيالحكوماتأجازتوقدبالهند.اللغوية

ذلكلكنعليها.الواقعالظلممنالأقلياتلتحميقوالين

غيرالسلوكاسبابوتكمنكثيرا.الحالواقعمنيغيرلم

الكحولوتعاطىالأحداثوانحرافكالجريمةالمتحضر،

التأقلممعنالناسبعضعجزفي،الخدراتوإدمان

يشعرونالناسلعضجعلالذيالشيء،الحفهريةالحياة

الصارمالتطيقيساعدوربماالمجتيم.فيلهممكانلابأنه

لكن،المتحضرةغيرالسلوكياتهذهتخفيففىللقانون

أسستوقدأسبابها.أزيلتإذاإلاماثلةتزاللاالمشكلة

السلوكمنالتقليللتحاولوالحكوميةالخاصةالمنظمات

الناجمةالأخطارتذيعالمجموعاتوهذه،الاجتماعيغير

مساعدةعلىتعملوكذلك،السلوكهذامثلعن

يتعاطونوالذينالمنحرفينالأحداثوااسمابقينالمجرمين

وإعادةمشاكلهملتجاوزالخدراتومدمنيالكحول

المجتمع.فىمكانهملأخذتأهيلهم

المدنفيالناسمعظميتمتع.الاقتماديةالمشكلات

لالمدينةأنإلا،عالمعيشىبمستوىالمتقدمةالبلدانفى

ثراءل!شموجودا،دائماالفقركانلقدالفقراء.منكثيرا

حيثالمش!ظة،علىالضوءيسلطالطائلالراهنةالمدن

شعورهمفيزداد،الطيبةبالحياةيتمتعونغيرهمالفقراءيرى

بالغضبالفقيروشعور.الخاصوضعهمتجاهبالسخط

لذلك،الشغبإلىالأحيانبعضفييؤديالمجتمعنحو

والاجتماعيةالخيريةوالمنظماتوالافرادالحكوماتتعمل

والعملالتعليمفرصرتحسينويحاولونالفقر،لإزالة

.الاقتصاديبالعونالفقراءمنكثيراويمدونللفقراء،

الفقر.انظر:

فىالمعقدةوالاجتماعيةالاقتصاديةأعواملاتؤدي

الكسادفترةوخلال.العملسوقهبوطإلىالأحيانبعض

الفقراءعددويزداد،وظائفهمأ!مالامنكثيريفقد

دخلعلىيحصلواأنالعمالويستطهيع.بالمدنوالمحتاجين

منكتيراأقلالدخلهذالكن،أحملاعنتعطلهمامقابل

نفقاتهمنيقللأنالمتعطلأصلعاملبدولا.الطبيعىدخلهم

ذلك.جراءمنالعملسوقويعاني

اسشين،عبرالمدنحكمأصبح.الحكوميةالمشكلات

تحتنفسهاتجدالمدينةحكومةفإناليومأماتعقيدا.أشد

المتصدعة،القديمةالمناطقبناءتعيدأعىكثيرةضغوط

والخدماتالأمنيةوالحمايةالحافيةالمدارسوتوفر

والتغيرالسكانيالنموأنكما.الأخرىالضرورية

وصراعالسلطهةوجودوعدمالتمويلمصادرفىوالمقص

ويعني.المدنح!كاصعوبةفىيساهمذلككل،السلطة

قيفيأنالحكوماتعلىيجبأنهالمستمرالمدنس!!اننمو

منكثيرافإنأيضاباطراد.يزدادالناسمنلعددالخدمات

الذينمنوكثيرافقراء،المدينةنحويزحفونالذينالناس

علىيجبأنهيعنىالتطوروهذاأغنياء.خارجهايزحفون

منكبيرلجزءالاقتصاديةالمساعدةتوفرأنالمدينةحكومة

أقلهمالمدنيسكنونالذينأنأيفئاوتعني.السكان

تقدمهاالتىالخدماتدبتكاليفعلىامشطاعةالناس

فقدالضواحينحويتجهونالذينالأثرياءأما.الح!صمة

ضرائبيدفعونلالكنهمبالمدينةالعيشفىيستمرون

عندماالمدينةضرائبمصادروتتقلص.ا!ضمةلمساندة

المركزيةالحكوماتوتساهم.الضواحيإلىالمصعانعتنتقل

تواجه،المساعدةهذهمنوبالرغ!ا.المدنإدارةتكاليففى

جزءهيالمدينةحكومةإن.خطيرةاقتصاديةأزمةالمدن

للوائحالمدينةحكومةوتخضعمعقد.سلطوينظاممن

إلىالأقطار،بعضفيالمدنوتخضع،المركزيةالحكو!ة

الدولتحكمالتياللوائحكتلكالإقليميةالحكوماتلوائح

شكلالمدينةتختارربماالأقطاربعضوشى.والمقاطعات

فىالحريةكبيرحدإلىلهاوتكونتريد،التيالحكومة

التشريعيقررأخرىحالاتوفي.المحليةالأمصرإدارة

المدينة،عليهتكونأنيمكنالذيالشكلالمركزي

المدينة،حكومةسياساتمنكثيراالتشريعيقرروكذلك

أعضاءيصوتماوغالباومقدارها.الضرائبكنوع

التيالإجراءاتضد،الريفيةالمناطقمنالتشريعىالمجلس

الوحداتهذهوتشمل.الحضريةالمناطقلدعمتصمما

الريفيةالمدنوحكوماتوالمقاطعةوالضاحيةالمدينة

الخاصةالمراكزوتشمل.الخاصةوالمراكزالمدارسومراكز

ومحاربةالنفاياتبجمعتقومالتيالحكوميةأ!حداتا

.المتنزهاتوإدارةالصرفمياهمنوالتخلصأجعوضا
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كلها.المنطقةعلىسلطةواحدةحكوميةلوحدةوليس

التصرفمسؤوليةأوسلطةوحدةلأيليسفإنهثمومن

النقلوحركةكالتلوثبأجمعها،المنطقةمشاكلفى

بعضفيالحضريةالحكوماتأسستوقد.الجماعي

مسؤولةوالحكومة.الكليةالسلطةلتمثلالحضريةالمناطق

الماءوإمدادالأمنبسطمثلبكاملهاالمنطقةشؤونعن

يمكنالتىالأخرىوالخدماتالجماعيةوالمواصلات

كلها.للمنطقةعامةسلطةبوساطةبكفاءةفيهاالتحكم

باهظة،ضرائبعنالسلطةهذهتسفرأنيخشونوهم

يمكنالتىهيفقطالصغيرةالمحليةالحكومةأنويعتقدون

المحلية.الحكومةانظر:.الشعبمنقريبةتكونأن

نحوالجهودبعضالمدنبذلت.المدينةمشكلاتحل

وربماالتنفيذ.ينتظرمنهاالكثيرمازأللكنمشاكلها،حل

المالمنمزيدتيسرإذامانحوعلىالمشاكلهذهبعضتحل

الضرائبمنالنفقاتمعظموتأتى.الانمتوفرهومماأكثر

بعضويفضل.الأعمالورجالالمواطنونيدفعهاالتى

التطويرفيالضرائبلمالالمكثفالاستخدامالناس

يمكنوكذلك.ذلكيعارضوبعضهمالاجتماعي

يمكنذلكمثال.المشاكلحلفيالحكومةلوائحاستخدام

السياراتيصنعواأنالسياراتمنتجيتطالبأنللحكومة

وكذلك.اليومسياراتتفعلكماالجو،تلوثلاالتي

للمشكلة،كحلشاملةحكوميةلائحةالناسبعض!يفضل

الاخر.بعضهمويعارضها

كلفضللوحتىتماماالمدينةمشاكلحليمكنولا

ولا.الحكومةولوائحالضرائبلمالواسعااستخداماواحد

المالعلىتحصلأنببساطةالحكوماتبعضتستطيع

غيروالإسكانكالفقرالمشاكلبعضلتخفيفالكافى

الناسبعضموقفيغيرأنلايمكنالمالفإنكذلك،اللائق

لهاالحكومةنظمفإن،ذلكإلىوبال!ضافة.الاخرينتجاه

يبينكما،المشاكلهذهمثلحلفيمحدودةصلاحيات

هذهفىالطبيعيةالمشاكلبقسمالتلوثمحاربةمثال

المقالة.

المستقبلمدن

المجتمعاتعنمختلفةبتنبؤأتالاجتماععلماءقام

ستواصل،الحضريةالمدنبأنواقتنعواالمستقبلفىالحضرية

كانأم889عامففىمعا.والمكانالسكانفىنموها

حوالىالعالمأنحاءمختلففيالحضريةالمناطقسكان

الرقهـإلى3هذايصلأنالمتوقعومن.نسمةبليون25.2

المجتمعاتبعضكانت.م0002العامفينسمةبليون

فيوسيبنى،العشرينالقرنفيبنيتقدالجديدةالحضرية

المجتمعاتهذهوستوفرمنها.المزيدوالعشرينالحاديالقرن

وستحل،للسكنمكانا،الحاليةالضواحىمثلالمستقبلية

تكثفالسكانيالانفجارممببهاالتيالازدحاممشكلة

الجديدةالمجتمعاتهذهتوفرأنالخططونويتوقع.السكان

ولوسكانها،لمعظمعملاالحاليةالضواحيمنالعكسعلى

وتمسمىأكثر.بصورةالازدحاملخفذلكفعلت

الذاتيةالمساندةمنالأشكالبهذهتتصفالتيالمجتمعات

بىيطا!اكانتوقد.الجديدةا!لدنأوالجديدةالقرى

وقد،الحديثةالمدنتطويرفيالقيادةالإسكندينافيةوالدول

وفيالتطور.لهذاالماليالدعمالدولهذهحكوماتوفرت

كبيرا،دوراالخاصالقطاعيؤديحيث،المتحدةالولايات

هذاطريقعنالجديدةالقرىهذهمنفقطقليلعددأنشئ

.المدعومالماليالتطور

عاصمةالعشرينالقرنمنتصففىالبرازيلأنشأت

المدينةهذهالبرازيليةالحكومةوأقامتبرازيليا،هيجديدة

وجودأنويؤمل.السكانيةالكثافةقليلالقطروسطفي

منالمزيدإلىمميؤديهناكالأهميةبهذهجديدةمدينة

والمدنالجديدةالقرىتطورأنكما.الوسطىالمنطقةتطوير

التطويرفىالعاملينالأشخاصإن.مكلفبطىءإجراء

للشكنتيجةالمشاريعهذهمثلقبولفيمترددينكانوا

غيركثيرةحكوماتكانتوقد.للربحالطويلوالانتظار

تنبأفقدالأسبابولهذه.المشروعتمولأنتريدلاأوقادرة

سيسكنونالذينالجددالوافدينمعظمبأنالاجتماععلماء

المجتمعاتسيزاحمونم0002عامالحضريةالمناطقفي

حولالأرضمنوأكثرأكثرمساحاتوستمتلئ،الراهنة

لحدمتسعةالضواحىوستمتد.الناسبهؤلاءالمركزيةالمدن

بعضهامعستتصلالحضريةالمناطقبعضإنحتىبعيد،

يسمىالامتدادوهذابينها،ريفيةمناطقوجوددون

فيالطيعىبالتغيرالاجتماععلماءوتنبأ.المليونيةالعاصمة

الحكوماتتؤديانمعظمهمويتوقع،الحضرلةالمناطق

تخططوفي،المتصدعةالمساكنتصفيةفىأكبردورا

المبانىببناءيسمحوقدلثمؤونها.وتنظجمالحضريةالمناطق

تمنعالتيالأماكنفىالسكانيةالزيادةلاستيعابالمرتفعة

منأكبرمساحاتالحكوماتتخصصوقد.الانفيها

حاولتوربما.الترفيهيةوالمناطقللمتنزهاتالأرض

بانشاء،السلامةوضمانالمرورمشاكلحلالحكومات

انظر:.والمشاةوالشاحناتللسياراتمنفصلةجديدةطرق

فيالجهودهذهتستمرأنالمؤكدومن.المدنتخطيط

الحضريةالمجتمعاتأغلقتوربما.التلوثمنالمدنتخليص

والرطوبةالحرارةضبطويمكن.بلاستيكيةقبابفىكلها

نظيفاالجوالإلكترونىالمصفىوسيجعل،القبابداخل

وضواحيهاالمستقبلمدنفىتكونأنالمتوقعومنومنعشا.

مساوئها.دونالحضريةالحياةمحاسن
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ريخلتاا

صيحيقيايةلمدا-لةولداتيناأ

الحرةالمديةروماالإغريق

يمةالقدمصرالقديمةرومابلبا

السقالاتالوس!!العصورا!كشاعيةااضورةا

المدينةمشكلات

التحضالماءتلوتالخدراتإدمالى

الاحتماعياغصما!االهواءتلوتالحراهـالأحدات

الفقرالحربمةالنفاياتم!التحلص

المرورحركةالبيئيالتلوت

صلةذاتأخرىمقالات

المجالولوليصالمحليةالحكومةالاتصال

المجتمعالسكاناحسكنا

الملعبالضاحيةالمدنتحطيط

ال!صرىالحصريةالمنطقةالعمارةالتعليم

وا!واصلاتالمق!!المتزهات()أنواعالمتزهالتقحية

الموضوعصرعا

وتطورتالمدنبدأتكيف-أ

الاحتماعىالتسظجم-حالتق!يةفيتطهورات

الس!صانيالن!و-دللمدينةالطحيعيةالبيئة!-

القديمةالمدن-2

الاقتصاد-جالوصف-أ

الحكمظام-دلىالس!ط!

الوسطىالقرونفىالمدن-3

أ،قتصاد1-حالوصص-أ

الحكمانظام-دالسكاد!

الم!اعةالمدن-4

ا،قتصاد1-جالوصص

الحكمنظمدالسكان!-

الحضريةالمراكز-5

ا،قتصاد1-جلوصفا

الحكمنظهامدالسكاد.!

المدنمشكلات-6

الحكوميةالمحتمكلات-دالعمراليةالبيئةمشكلات-أ

المدينةمشكلاتح!هـ-الاحتماعيةالمشكلات-!

الاقتصاديةالمش!!لاتج

المستقبلمدن-7

أسئلة

يسح!ودالاسسكتيراحعلتالتيالأسبابلعضادكر-أ

منها.وسالقر!المدرداحل

المدلى.مشكلاتبعصادكر-2

وال!ضافةلل!!ان؟الداحليوألالفجار؟السكاليالالفجارما-3

السكانية؟

مشكلةتحلألىا!سواا!روداليالمدداممتطاعتكيص-4

السلاصاني؟الاردحام

الوسص؟العصورطوالتجاريامركرا!يتيةالأوروالمددأي

؟المدننموفىالكبيرةالمازلتدهورساهمكيف6

ألىصغيراحيرايشغلالذيالصغيرالأعمالقطاخ!ستطيهعلمادا-7

يوميا؟الناسالافيخدم

(.القديمة)المدنالمدينةان!:.الإسلاميةالمديئة

المجتعات)باءالمدنتخطيطانظر:.الجديدةالمديئلأ

)مدائ!ينةاللد"(حيالضواسكنر)تصوألسكنا؟(يدةاهـل

.ونتانيو؟المسشقبل(

وأتامااستقلالأ!ممتقدةم!ينة-دودةالحرةالمديئة

هذهمنكثيرنشأوقدبها.الخاصةحكومتهاولهاتامشمبه

المدنحصلتوقد.الوسطىالعصورخلالألمانيافيالمدن

عشرالثالثالقرنفياستقلالهاعلىالأولىالالمانيةالحرة

ضدالمقدسةالإمبراطوريةأعانتلأنهالهام!صافأةالميلادي

ولوبيكوهامبورجبريمنمثل:الحرةالمدنأصبحتالنبلاء.

ولكنهاأم871عامالألمانيةالإمبراطوريةفيولايات

ام888عامحتىمهمةجمركيةبامتيازاتاحتفظت

)الانوفيوميبولندا(في،غدانسك)الآندانزيجوكانت

.الأمعصبةتحتلفترةحرتينمدينتينكرواتيا(فيريجيكا

مدينةالحديثالعصرفيالفاتيكانمدينةتعتبرأنويمكن

،الفاتيكان،غدانسكبمالمدينة-الدولة:أيضاان!

مدينة.

المدنمنعدبىلىأطلقت!مسيةافيمدقي

المناجم،قربالميلاديالتامئكلشرالقرنفينشأتالتي

وانتعشتوأمشرأليا.المتحدةالولاياتفىوخصوصا

المناجمأغلقتوعندما.بالناسوازدحمتالمدنهذه

بمدنبقاياهاإلىويشارمهجورةالمدنهذهأصبحت

.الأشباح

المقاطعةفيسياحيمنتجعامعمالشمسمددية

علىالشمسمدينةوتقعإفريقيا.بجنوبالغربيةالشمالية

بالقربالوطنيبيلانسبيرجلمتنزهالشرقيةالجنوبيةالحدود

المنتجعاتأكثوالشمعي!مدينةتعتبر.ليثولنهرمن

منأكثريؤمهاحيثإفريقياجنوبفيشعبيةالسياحية

منالعديدالسياحيالمنتجعهذاويوفرسنويا.سائحمليوني

والكازينوهاتوالمطاعمكالفنادقتالتروأشكال

للعبةكبرىمبارياتبهاتقام.كماالرياضيةوالمنشآت

بالمنتجعيعملدولار.مليونجائزتهامباراةومنهاالجولف

الوطنبنمنمعظمهم،شخصآلافأربعةمنأكثر

التسوانيين.
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فىالأعمالرجالأحدكيرزرسولالمنتجعهذاأسس

عامفىبالمنتجعفندقأولوافتتحإفريقيا،جنوب

عامبالمنتجعللترويحمركزأكبربنيكما،ام979

شخص.آلافسبعةمنلأكثرشسعوهوأم،819

حتىاسمهاكانبالرياضالصناعيةالمدينة

م!يتانبهاقيج!.الصناعيةالمنطقةاح!089عام

95وتضم2م154).82مساحتهاتبلغالاولى،صناعيتان

وتبلغوالثانية،الأولىالصناعيةالمدينةوتعسمىمصنعا

فيهاالمصانععدديبلغ2،م000.21،،00مساحتها

فيتقع،الثانيةالصناعيةالمدينةوتسمىمصنعا241

كم.ا7بعدعلىالرياضمنالشرقيالجنوب

المدنىالدفاعكمراكزالعامةبالمرافقالمدينتانزودت

المدينةلإدارةمبنىوبهاالبريد.ومكاتبوالمستوصفات

نوعهامنالوحيدةوهيالفنيةالخدماتورشةعلىتشرف

المعداتإصلاحالورشةهذهمهامومن،السعوديةفي

أقساموبهاأنواعها،اختلافعلىالمصانعفيالمستعملة

،والحدادة،اليدويةوالأعمال،للمعادنالحراريةللمعالجة

.المعادنصلابةدرجةلقياسالاختباراتوقسم

المصنعالأولىالصناعيةالمدينةفيالمصانعأشهرومن

مصنعاسمعليهغلبوالذي،الغذائيةللموادالوطني

.والأردنالخليجدولإلىمنتجاتهوتصدرالواحهعصير

وكرتونالعلبويصنع،الأوعيةلصناعةالرياضومصنع

المعدنيةالأوعيةمنكثيرةمصانعاحتياجاتويلبي،التعبئة

شركةأيضاومنها.الخلئوالأردنودولالمملكةفى

الخارجيةالإنارةمصابيحبتصنيعوتقوم،السعوديةالإنارة

بارنكونستمثلعالميةشركاتمعالفنيبالتعاونوذلك

ومن.الأمريكيةإلكتريكوجنرالالسويدوشريدراسيا،

الشركةمصنعالأخرىالشهيرةالشركاتمصانع

اختصاراالمعروفةالحشريةوالمبيداتللكيميائياتالسعودية

سنويا،طنا7و...الإنتاجيةطاقتهوتبلغسكيدكوباسم

المحدودةالسعوديةالبلاستيكمنتجاتشركةومصنع

السعوديةالشركةمنالأوليةموادهيأخذوالذيسابكو

سابك.الأساسيةللصناعات

مصنعالثانيةالصناعيةالمدينةمصانعأشهرومن

الإنتاجيةطاقتهتبلغالذيالمتحدةالأغذيةصناعات

وهوللسجاد،والمصئالسعوديسنويا،طن000.51

ويستخدم.الأوسطالشرقفيللسجادمصنعأحدث

طاقتهوتبلغ،الفنيةوزخارفهالسجادصناعةفىالحاسوب

المدينةفيالمشهورةالمصانعومنسنويا.2م000.086

سنويا،طن009طاقتهوتبلغللرخامالمنىمصنعالثانية

يستوردالذيللأتوبيساتالجميحمصنعوكذلك

مصنعومنها،الأمريكيةموتورزجنرالمنالشاسيهات

القيشانيالبلاطمنتجاتهوتشملالسعوديةالخزفشركة

وتصدرإلخ...والفسيفساءوالسيراميكالأرضياتوبلاط

واليمنوالسودأنومصرالخليجدولإلىمنتوجاته

وتنئثبلات،الرياضكبلاتشركةوكذلك،وبنغلادش

مشركةالفنىبالتعاونوالألومنيوبمالنحاس

نية.الالما،كبل.جمما(.إي.)أيه

المجالوبوديس.انظر:.الضخمةالمديئة

الدولي.القانونانظر:.المفتوحةالمديئة

تقعالفضائيةللاتصالاتفهدالملكمديثة

مأمنطقةفي،ومكةجدةبينالواصلالسريعالطريقعلى

عامافتتحتمرلغ.مترمليونعلىتزيدمساحةعلىالسلم

للاتصالاتمجمعأكبروهى.ام879هـ،أ704

المرتبةالسعوديةبهاوتحتل،الأوسطالشرقفيالفضائية

وهي.الفضائيةالاتصالاتاستعمالفيالدولبينالخامسة

الختلفة،بأشكالهاالاتصالاتخدماتلتقديممخصصة

والإرسال،والبرق،والفاكسميليوالتلكسكالهاتف

واللإذاعى.التلفزيوفي

بالمدينةللأغذيةمصنع

الرياض-المناعية
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اسلاتصالامجمعأكبرالففائهللاتصالاتفهدالملكمدينةهوائيات

الففهحائية.الاتصالاتامتعمالفيالدول

اصسعوديةااح!اءاتامنعددفيهايعملللانصالاتفهدالملكمدينة

،لمدية.العملأوجهمحتلع!لتنفيدالمؤهلة

بينالخامسةالمرتبةاحسوديةابهاوتحتلالأرسط،الشرتفيالمصائيةت

الخاصة،بهوائياتهاأرضيةمحطاتأرلغالمدينةتضم

المراقبةمركزعلىيشتملالذيالرئيسىالإدارةومبنى

الاحتياطية،للطاقةالتوربينيةالمولداتومبانى،والتحكم

السكنية.والمرافقالإدارةإلىبالإضافة

القمرعبرللاتصالاتالأرضيةالمحطة.عربسات

وسيلةالمحطةهذهوتعد.عربساتالعربىالصناعي

الشبكةنظامضمنالعربيةالبلادمعالرئيسيةالاتصال

دائرة085سعتهاوتبلغسات(،)عربالعربيةالفضائية

والإرسالالاستقبالتجهيزاتإلىبالإضافة،هاتفية

.أمأفيهاالهوائىقطرويبلغ،التلفزيوني

القمرعبرللاتصالاتالأرضيةالمحطة40-جدة

وتعرف،الأطلسيالمحيطمنطقةفىالدولىالصناعى

العالمدولمعالاتصالركيزةوهي4.-جدةباسم

المتمركزالصناعىللقمرالأرضيةالتغطيةنطاقفيالواقعة

وتبلغ،أنتلساتلمنظمةالتالغالأطلسىالمحيطمنطقةفوق

إلىبالإضافة،هاتفيةدائرةاو004المحطةهذهسعة

الهوائىقطرويبلغ،التلفزيونيوالاستقبالالإرسالإمكان

.م32فيها

القمرعبرللاتصالاتالأرضيةالمحطة.جدة

وتعرف،الهنديالمحيطمنطقةفىالدولىالصناعى



شمحيث،الفضائيةللاتصالاتفهدالملكمدينةفيالمراقبةغرفة

المحطة.فيويبثمايستقبلكلفىالتحكم

)أنمارسات(الصناعيالقمرعبرالبحريةللاتصالاتفيةالأرالمحطة

والبرالبحرفيالمتحركةالأجساممعوالتلكسىالهاتفىالاتصاليتم

والحو.

الاتصالاتفيالمستخدمةالحديثةالتقنيةالأجهزةمنجانب

بالسعودية.

74الممنوعةالمدينة

المحطةهوائياتبعض

الهاتفىالاتصالألمحطةهذهمهمةجدة.باسم

دائرةأو003ضمنالتلفزيونىوالإرسالوألاستقبال

الأرضيةالتغطيةنطاقفىالواقعةالعالمدولمعهاتفية

ويبلغ،الهنديالمحيطمنطقةفوقالسابحالصناعيللقمر

م.32فيهاالهوأئىقطر

عبرالبحريةللاتصالاتالأرضيةالمحطة.أمحارسات

الرئيسىالمركزوهيلأنمارسات.التالغالصناعيالقمر

فيالمتحركةالأجساممعوالتلكسىالهاتفيللاتصال

مع-مباشرة-ألمحطةهذهاتصالويكونوالجو.والبرالبحر

البحريةللاتصالاتالدوليةللمنظمةالتابعالصناعيالقمر

سعتهاوتبلغ.أم3فيهاالهوائيقطرويبلغ.أنمارسات

قابلةتلكسيةدائرة22وهاتفيةدائرة21الابتدائية

الأول،صناعيةأقمارثلاثةمعالمحطةهذهوتتعامل.للتوسع

،الهنديالمحيطعلىوالثاني،الأطلسىالمحيطعلىموجود

.الهادئالمحيطعلىوالثالث

)صورة(،العمارة،بكينان!:.الممئوعةالمديئة

.أسرة،مينج
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ألف572ويستوعب2،أم.0،565المسحدمساحةتبلعجت،الشريفينالحرمينخادمبهاأمرالخىالتوسعةتظهر.الشريفالنبوياللسجد

مصل.ألف065تستوع!2،م005.004الممتروعهذاضمنالمساحاتمجموعاجص!!باهسمحد،المحيطةالساحاتأضيفتكما.مصما!

المنورةالمدينة

المسدمينعندالمقدسةالمددأهماظنية6المئورالمدلئة

نزلهاحتىيثربالإسلامقبلاسمهاكان.المكرمةمكةبعد

عامسنةعشرةبثلاثالبعثةبعدإليهامهاجراكل!ش!،الرسول

نهى:وقيلظ!سد.الرسولمدينةأي،المدينةفسميتم622

الفساد،هوالثربللأنبيثربتسميتهاعنصتنطهي!الرسول

وطيبةهوائها،لطيبقي!!،طيبةمنها:كثيرةبأسماءوسماها

أضاجيةوا،والمحببةوالحبيبةوالمجبورةوالجابرةوالمطبةوطابة

الشاعر:قال،بطيبةواشتهرتوالعذراء،والمباركة

راصابطيبةممونافأصبح

الرسولناصرتالتيالأولىالإسلامدارالمدينةوتعد

فيأثرهالهاكانفاصلةتاريخيةمعاركمعهوشهدتعدب

غزواتأولىالمدينةمنانطلقت.وانتشارهالإسلامانتصمار

اللهوعدفيهالهتحقة!التى(،الكبرىبدر)غزوةالرسول

الذين،المهاجرينوإخوانهمالأنصارامدينةوهيبالنصر.

ظافرينمكةدخ!واوالذين،للإسلامالأولىالقوةشكلوا

تكونتالمدينةأرضوعلى.الهجرةمن!شواتثمانيبعد

ص!لهيدالرسولأسسهاالتيالإسلاميةللدولةاللأولىالنواة

عيههسىالرسولمثوىالمنورةالمدينةلها.تضماعاصمةوصارت

المدينةفضلفي!!قال.الشريفينالحرمينثاني-ومسجده

ابنالرجليدعوزمانالناسعلى)يأتي:الدينيةومكانتها

كانوالولهمخيروالمدينةالرخاء،إلىهلموقريبهعمه

عنهارغبةأحدمنهميخرجلابيدهنفسىوالذي،يعلمون

تخرجكالكيرالمدينةإنألامنه،خيرافيهااللهأخلفإلا

المدينةلأواءعلىعسط:الايصبروقال.مسدمرواه(الخبيث

وأالقيامةيومشفيعالهكنتإلاأمتيمنأحدوشدتها

إلاأحدالمدينةيكيدالاكل!ن!:قالكما.مسلمرواهشهيدا(

.البخاريرواهالماء(فىالملحينماعكماانماع

العربيةالمملكةمنالغربيةالمنطقةفيالمنورةالمدينةتقع

كم025بعدعلى،المكرمةمكةمنالشمالإلىالسعودية

الغربمنمحاطةوهىالأحمر.البحرمنالشرقإلى

ومنسلع،بجبلالغربيالشمالومن،جالحببجبل

المدينةتقومأحد.بجبلالشمالومنعير،بجبلالجنوب

أوديةثلاثةتقاطععندمسطحةجبليةهضبةعلىالمنورة

لهاأتاح.الحمضووأديالعقيقوواديالعقلوادي:هى

جبليةمنطقةوسطخضراءكبيرةمساحاتالموقعهذا

وتنتشرم،062بنحوالبحرسطحعنترتعإلمدينة.جافة

تمع.بركانيةصخورالغربيةوالجنوبيةالغربيةأجزائهافي

،2824العرضوخطي36953الطولخطىعلى

قسمينإلىوتنقسمهكتار،.00027مساحتهاوتبلغ

النبويبالحرمالمحيطةالمركزيةالمنطقةهما:رئيسيين

والحكوميةالدينيةالأنشطةتتمركزحيث،الشريف

المحيطةالخارجيةوالمنطقة.والبنوكوالفنادقوالتجارية

الطرقشبكاتتضموالتي،الأولىالعمرانيةبالكتلة

.والمتنزهاتوالحدائق،الحديثةاسمكنيةوالأحياءالسريعة

الدينيةوالاثارالمعالم

التيأضاريخية،واالدينيةالاثارمنكثيراالمدينةتضم

وبها.المدينةهذهلأهميةوترمزوالزمانالمكانبعبقريةتنطق

سجلواالذين،الأوائلالمسلمينللقادةحافلسجل



والجبالوالأوديةالمساجدالاثار:هذهوأهم.رائعةبطولات

والسور.والخندقوالاباروالعيونوالحرات

الشريفين،الحرمينثانيالشريفالنبويالمسجد

عد!طالرسولخطه.ومنتداهمالأولىالمسلمينومدرسة

التمر(فيهيجفف)موضعمربدفىناقتهبركتحينبيده

المربدأرضعل!الرسولابتاععمرو.ابنىوسهيللسهل

،وتجهيزهتطهيرهفيأصحابهمعواشترك،صاحبيهمن

تعالىاللهلثاءإن)هذا:ع!ت!قالثم،المسلمونفيهوصلى

بناءفيالأحجاريحملوهوعقي!الرسولارتجز(.المنزل

فارحم،الاخرةعيشإلاعيشلا)الل!:مسجده

(.والمهاجرةالأنصار

بالجريد،بعضهوسقفبالحجارةالمسجدأساسرفع

تجاهالقبلةاتخذت،النخلجذوعمنأعمدتهوأقيمت

ثلاثةلهوأقيمت.الأقصىالمسجدانظر:.المقدسبيت

وباب،الرحمةباببعدفيماالمسمىعاتكةباب:أبواب

الشرقجهةإلىعثمانالوباب،الغربجهةإلىبكرأبي

هذهكانت.الرسولمنهيدخلكانالذيالبابوهو

خيبرفتحبعد.الشريفالنبويللمسجدالأولىالعمارة

أغلقالذيالقبليالبابفتحوأعيدالمسجد،توسعةتمت

الصحابةاشتكى.الحرامالمسجدإلىالقبلةتحولبعد

منالمسجدسقف!فأكملالحرشدةمنعليهماللهرضوان

الرسولعهدفيالمسجدمساحةأصبحت.والطينالجريد

سبعةوارتفاعه2(م2.)475ذراع001ك!001!!

طوالالمقدسبيتتجاهبمسجدهعت!الرسولصلى.أذرع

إتمامبعد.الحرامالمسجدإلىالقبلةتحولتأنإلىشهرا17

رضيالمؤمنينأملعائشةبيتاع!يطالرسولبنىالمسجدبناء

تلاثم،المؤمنينأملسودةبيتابنىثمبها،ودخلعنهاالله

بكرأبيوصاحبيه(الصورة)يساروالسلامالصلاةعليهالرسولقبر

(.الصورة)يمينعنهمااكرضيوعمر

94المنورةالمدينة

اللهبرسولواقتداء.المؤمنينأمهاتباقيبيوتبناءذلك

المسجدبعمارةالقيامعلىتبعهمومنأصحابهحرص!!هت

مساحته.وزيادةوتحسينهالشريفالنبوي

الخليفةافتتح.الخطاببنعمرالمؤمنينأميرزيادة

النبويللمسجدأخرىأبوابثلاثةالخطاببنعمرالثانى

جهةومثلهما،الغربجهةفيعمودينوزادالشريف

إلىبالإضافة،مسقوفةغيربحصوةالأرضوجهز.الشمال

مساحةوأصبحت،زمزمببئرالناسبينالمشهورةالبئر

2.م.5753للهجرةعشرالرابعالعامفيالمسجد

النورينذيزيادةتمثلت.عفانبنعثمانالخللفةزيادة

أعمدةوعدةالغربجهةمنواحدعمودإقامةهـفي92عام

عمارتهوكانت،باسمهالمشهورمحرابهأنشأكما،القبلةجهة

وتسقيفهبالحديدالمحشوةوالأعمدةوالجصبالحجارة

2.م.7104عهدهفىالمسجدمساحةأصبحت.بالسياج

بنالوليدالأمويالخليفةأمر.الملكعبدبنالوليدزيادة

العزيزعبدبنعمرانذاكالمدينةعلىعاملهالملكعبد

ضمكما،مساحتهإلىوضمهاالمسجدحولالدوربشراء

أصحابتعويضبعدالمؤمنينأمهاتحجراتالمسجدإلى

المسجدتعميرفياستخدم.المناسبالتعويضالدور

عمالامشخدامتمالعصر.ذلكفيالعمارةوسائلأحدث

والقناديل،والسلاسلالفسيفساءواستيراد،فارسبلادمم

كما،الشرقجهةثمانيةمنهاباباعشرونللمسجدواتخذ

وتم،والرصاصبالحديدمحشوةالحجارةمنأعمدةأقيمت

هذهفيأقيمت.أركانخمسةعلىالشريفةالحجرةبناء

إحداهاهدمتركن،كلفيواحدة،مآذنأربعالعمارة

المسجدمساحةوأصبحت.الملكعبدبنسليمانعهدفي

هـ.88عام2م.0446

منحموعوبهالداخلمنالشريفالنبويالمسجدمنجانب

المصلين.
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العباسيالخليفةأكملالمنصور.بنالمهديزيادة

.المسقوفالجزءمنيحاذيهاوماالحصوةبقيةالمهدي

اهـ65أهـإلى61عاممنالمهديعمارةاستمرت

2.م2)045المساحةزيادةوبلغت

فيقبةاللهلدينالناصرالملكهـبنى576عامفي

حريقحتىالقبةهذهبقيت،ذخائرهلحفظالمسجدصحن

أمرالحريقهذاإثرهـ.465عامرمضانأولفيالمسجد

عاموتجديدهالمسجدبإعادةباللهالمستعصمالخليفة

قلاوونبنمحمدالناصرهـأمر607عاموفىهـ.655

)صحن(رحبةسقفوجدد،الرابعةالمئذنةببناءمصرملك

هـجدد831عامفي.القبلةجهةفيرواقينوزادالمسجد،

وفي،القبلةجهةالمحدبنالرواقينبرسبايالأشرفالملك

وبعضالروضةسقفجقمقالملكهـجدد853عام

قايتبايالملكهـقام987عاموفى.الأحرىالتصهمدعات

ومآذنه،وسقفهوأعمدتهجدرهللمسجد:شاملةبعمارة

مساحته.إلى2أم02العمارةهذهوأضافت

الثانيسليمالسلطانقام.العثمانيينالسلاطينإضافات

عاموفى.الشريفالنبويللمسجدهـبعمارة089عام

أوقاتليرالكريمالقرآديتلونالمصلينلعض.الرسولمسجد

.الصلوات

كل!ءالرسولمسجدمنبر

مربعة،الشريفةالقبةمحمودالسلطانهـأضافأ233

أهـبدأ265عاموفيأعلاها.منمثمنةأسفلهامن

عامانتهتللمسجدعمارةخانالمجيدعبدالسلطان

الداحل.سالشريفالنبويالمسجد
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فضلاالمسجد،جوانبكافةتجديدوشملتأهـ،277

حتىجيدةبحالةالعمارةهذهظلت.والنقوشالزخرفةعن

سعود.آلالعزيزعبدالملكعهد

النبويللمسجدعمارةأولأقيمتالسعوديالعهدفي

منالكثيرضمتشاملةتجديداتتضمنتاهـ،373عام

أصحابهاوتعويضالنبويبالحرمالمحيطةوالمتاجرالدور

بلغت.للحرمالمؤديةالطرقوتمهيد،المناسبالتعويض

عبدبنسعودالملكعهدفي2.ام326.6التوسعةمساحة

تلتها2،م560.4مساحتهاأخرىتوسعةأضيفتالعزيز،

وأضيف.مربعمترألف35بمساحةفيصلالملكتوسعة

العزيز.عبدبنخالدالملكعهدفىمرلغمترألف43

بنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمعهدفي

النبويالمسجدتاريخفيتوسعةأكبرأقيمتالعزيزعبد

وتحسينتعميرالتوسعةهذهتضمنتأهـ.504عامبدأت

مساحةتبلغبكاملها.المنورةوالمدينةالنبويالمسجد

ويستوعب2أم.00565الكبرىالتوسعةبعدالمسجد

مترألف67المساحةهذهمن،المصلينمنألفا257

كما.المصلينمنألفا09تستوعبالصطحلمساحة

2،م235وبلغتبالمسجد،المحيطةالساحاتأضيفت

المشروعهذأضمنالمساحاتمجموعليصل

المسجدداخلمصلألف065تستوعب2م005.004

ماذن6بإضافةالتوسعةهذهتميزت.بهالمحيطةوالأماكن

الحرمأبوابعددأصبح.ماذن01عددهاليصبحجديدة

المسجد،لسطحتؤديسلما18تركيبتمكمابابا،81

تزويدتم.والعلويالأرضىالدورينوتجميلوتحسين

،الانزلاقخاصيةلهامتحركةقبةوعشرينبسبعالمسجد

وإغلاقهافتحهافييتحكمطنا08الواحدةالقبةتزن

كهربائيةبمولداتالمسجدتزويدتم.مركزيحاسوب

أقيمتالجو.وتكييفلتبريدضخمةومحطةحديثة

بالحرمالمحيطةالساحاتتحتدورينمنللسياراتمواقف

005.4وتستوعبمربعمترألف093مساحتهاتبلغ

ومتحركةثابتةتلفازيةبكاميراتالمشروعزود.سيارة

حديثةشمبكةعنفضلا،حساسةإنذأروأجهزة

.لاتللاتصا

الرسولبناه.الإسلامفيمسجدأولقبماء.مسجد

تعالى:قولهفيهنزلمهاجرا،المدينةوصلعندماعلي!

فيه!تقومأنأحقيومأولمنالتقوىعلىأسسلمسجد)

المدينة.غربىجنوبقباءمنطقةفييقع.أ،7:التوبة

ثممروانبنالملكعبديدعلىتوسعاتعدةبهأجريت

الدينجمالعمارتهجددكماالعزيز.عبدبنعمر

والأشرفقلاوونبنالناصرثمزنكيابنوزيرالأصفهاني

فيهـوجددت877عاممنارتهسقطت.برسباي

العثمانية.الدولةعهدفيمراتعدةتعميرهتمهـ.881

عهدفيتوسعاتعدةبهأجريتالحاضرالعصروفى

السعودية.الدولة

سمي،المنورةالمدينةغربيشماليقع.القبلتينمسجد

الحرامالمسجدإلىتحولتالقبلةلأنالقبلتينمسجد

الرسولقبلةتحولتحيثبه،الظهرصلاةأثناء)الكعبة(

قال.الكعبةإلىالظهرصلاةمنركعتينبعدمعهومنعقب

قبلةفلنولينكالسماءفيوجهكتقلبنرى)قدتعالى

.441:البقرة!الحرامالمسجدشطروجهكفولترضاها

الختلفة،العصورعبروتجديداتتحسيناتعدةلهأجريت

كبيرااهتماماالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةوأولته

المساجدمنالعديدالمدينةتحويكما.وتحسينهبتجديده

المساجد.منوغيرهاالفتحمساجدمنها:المهمةالتاريخية

علباللهرسولبهانزل.الأنصاريأيوبأبيدار

ومسجدهمنزلهموقعإلىانتقلومنها،المدينةوصلعندما

ثممدرسةمكانهاوأقيمالدارهدمت.الآنإلىالمعروف

توسعةضمنأخيرادخلتثممسجد،مكانهاوأقيمأزيلت

والقصورالدورمنالعديدالمدينةتضمكما.النبويالحرم

والأثرية.التاريخية

وسميتالمدينةشمالىأحدجبليقعاحد.جبل

مسجدوبينبينهالمسافة.باسمهالمشهورةأحدموقعة

منطولهصخريجبلوهو.كم4حواليع!طالرسول

تعلوه،متراتكيلوستةنحويبلغالغربإلىالشرق

عروقايحويأنهإلاالأحمر،إلىلونهيميل.كثيرةهضاب

أعلاهفيقبةهناكأنالرواةيذكر.الألوانمتعددةصخرية

احدا)إنعسذ:اللهرسولفيهقالداود.اللهنبىإلىتنعسب

جبلوهوأحمد:وزاد،ومسلمالبخاريرواه(ونحبهيحبناجبل

الجنة.جبالمن

وصلعندماعقثطالرسولبناه،ال!!لامفيمسجدأولقبماء،مسجد

(.الأخيرةالتوسعةقبل)صورةمهاجراالمدية
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المشرفةالكعمةنحوبالقبلةبالاتجاهالكريمرسودهوتعالىسبحالهاللهأمرنحدممال!مسدمين،كبمىأ!ميةالتاريحيةاسماحجةا!نلمجكلالقبلتينمسجد

.المقدسيتم!بدلآ

جنوبيقعصغيرجبل.الرماةجبلأوعينينجبل

الرماةبجبلسمى.قناةوأديبينهمايفصل،البقيعأرض

أمهرمنأصحابهمنشخصا05وضجعصؤدهيداننبيلأن

وأمرهم.المسلمينظهورلحمايةأحدغزوةفيفوقهالرماة

بدافلما.المعركةنتيجةكانتأياموقعهممغادرةبعدم

إلىأحدنصرفتحول،مواقعهمالرماةتركللمسلمينالنصر

أثناءالقائدأوامرطاعةوجوبفيقاسدرسإلىبل،هزيمة

بعد.فيماالحربيةالمعارك

هذا.يومناإلىتزالولاالمدينةأهلمقبرة.البقيعأرض

خارجكانت،الشريفالنبويالمسجدشرقىجنوبتقع

امتدادهابعدداخلهاأصبحتوالآنالمدينةعمران

وأمهات،عفانبنعثمانالبقئقبورأرضتضم.العمرانى

العديدإلىبالإضافةومرضعته،ض!ل!ل!النبىوبناتالمؤمنين

أرضتوسعةتمت.أجمعينعليهمأدلهرضوانالصحابةمن

لحمايتها،بسوروإحاطتهالهاالمجاورةالأرضبضمالبقيع

زيارتهالإتاحةالمتعددةالمواصلاتبخطوطربطتكما

.العامطوالالمدينةلزوار

السكان

المدينةسكنمنأولأنالتاريخيةالمصادرمعظمتؤكد

لذانوح،بنسامبنآدمبنعوضبنعبيلبنيثربهو

الدهرمنحينابهاقومهاستقر.يثربباسمهالمدينةسميت

لماأنهمإلا،ويثربالحجازفيوانتشرواالعماليقجاءثم

عليهموسىنبيهعليهماللهسلطالأرضفيوتجبرواطغوا

أفناهم.حتىقاتلهممنإليهمفبعث،السلام

اختلفتولكن،المدينةاليهودسكن.ا!لدينةفياليهود

بعدإليها.مجيئهموزمنهجرتهممصدرفىالروايات

فيهاونعمواالمدينةاليهوداستوطنالعماليقعلىالقضاء

.والزرعالنخيلوانتشارالماءتوافرنتيجةالكثيرةبالخيرات

تفرقوا،الشامفياليهودعلىبختنصرانتصرلماأنهويذكر

عنهقرأواالذيالمنتوالنبيعنبحثايثربإلىبعضهموفر

نخل،ذاتقريةفىالعرببلادفىسيظهرأنهكتجهمفي

نألهمتأكدأنبعد-التوراةحملةمنمنهمطائفةوأقامت

باتباعهأبناءهميوصونيثربفي-موعدهحانالنبيهذا

هذهوالأحفادالأبناءتوارث.زمانهحتىعاشواهمإن
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!هي!الرسولرأوالماوأحفادهمأبناءهمأنإلا،الوصية

غيظابهكفرواباتباعهآباؤهمأوصاهمالذيهوأنهوعلموا

التراليهوديةالقبائلوأشهر.أنفسهمعندمنوحسذا

فضلا،قينقاعوبنوقريظةوبنوالنضيربنو:المدينةسكنت

حجما.أصغرأخرىيهوديةقبائلعدةعن

قبائلتفرقتمأربسدانهياربعد.والحزرجالأوس

القبائلبينمنوكان،العربيةالجزيرةربوعشتىفياليمن

حيث(والخزرج)الأوسثعلبةبنعمروبنوهاجرتالتي

إنى:لهموقالبقومهثعلبةبنعامربنعمرواجتمع

أرادومن.إليهفليسربلدأعجبهفمنالبلادلكمواصف

)الأوسقيلةبنواختار.النخيلذاتبيثربفليلحقالرحيل

الأمواللهموكانقاليهود،معبهاوأقاموايثرب(والخزرج

فىالقوةمنعظيماشأناوبلغواوالآطاموالنخيلوالضياع

حلفا،معهمعقدواقوتهماليهودخافولما.والعدةالعدد

بتدبيروسارعواعهدهمفنقضوافترةبعدعادواأنهمإلا

حتىكلمتهملتفريقالعمومةأبناءبينوالدسائسالمؤامرات

علىيزيدمااستمرتحروبعدةذلكإثرعلىنشأت

التي،بعاثيومحربآخرهاكان،سنةوعشرينمائة

أعظممنوكانت،سنواتبخمسالهجرةقبلوقعت

أشدإنقيلحتي.جاهليتهمفيالعربعرفهاالتىالحروب

داحس:ثلاثجاهليتهافيالعربعرفتهاالتىالحروب

بكربينالبسوسحرب،وذبيانعبسبينوالغبراء

.العربأيامانظر:.والخزرخالأوسبينبعاثيوم،وتغلب

المدينةأهلدخلعندما.الاجتماعيةوالبنيةالأنصار

والخزرخاللأوسيعدالأنصار.علي!الرسولسماهماللإسلام

أكرم.أخرىعربيةأفخاذعنفضلاالأنصار،منجزءا

الأمثلةأروعوضربوا،مكةمنالمهاجرينإخوانهمالأنصار

تبوأواوالذين):بقولهالعزةربمدحهمفقدلذاالإيثار،في

فيولايجدون،إليهمهاجرمنيحبونقبلهممنوالإيمانالدار

بهمكانولوأنفسهمعلىويؤثرونأوتوامماحاجةصدورهم

.9الحشر:!المفلحونهمفأولئكنفسهشحيوقومنخصاصة

الفئتينبينقويةلرابطةتأكيداالمؤاخاةعمليةجاءت

لوحدةوتأكيداالجديد،المجتبمتشكلاناللتينالأساسيتين

قلوبعنالغربةاذهبتكماللبناته،وشداالمجتمع

للبناءسليمةصيغةوأوجدت،وحشتهموأزالتالمهاجرين

تمت.الجانبينبينوالاقتصاديوالروحيالاجتماعي

منلوناوحققت،الهجرةمنالأولىالسنةفيالمؤاخاة

منلأخيهيقولالأنصارمنالرجلأنلنجدحتىالإخاء،

فانظرامرأتانوتحتى،فخذهمالىشطرانظر:المهاجرين

باركالمهاجر:عليهفيردأطلقها.حتىإليكأعجبأيهما

انظر:.السوقعلىودلني،ومالكأهلكفيلكالله

.المهاجرونالأنصار،عليط،محمد

.المنورةبالمدينةالعامةالحدائقإحدى

كبرياتخامسةالحاضرالعصرفىالمنورةالمدينةتعد

806سكانهاعدديبلغحيثسكانا،السعوديةالمدن

وقد.ام!19هـ،ا141عامتعدادح!سبنعسمةآلاف

أدىكما.المتزايدةالأعدادلتستوعبكثيراالمدينةتوسعت

إلىالنفطأحدثهاالتىللطفرةنتيجةالمعيشيةالحياةتطور

حيثالمدينةفىلتستقرالباديةجماعاتمنكثيرنزوح

.المستقرةالرغيدةالحياة

متعددةعلميةحركةقديماالمدينةشهدت.التعليم

الإسلامية.العلميةللنهضةالأولىالأسسوضعتالجوانب

العلميةالنهضاتلكلالرئيسيالمصدرالمدينةوشكلت

المسجدففيوغيرها.والبصرةوالكوفةمكةشهدتهاالتى

فيهاتربىالتيالأولىالعلميةالمدرسةكانتالنبوي

بالمدارستعلمواقدالمدينةفيالناسبعضوكان.المسلمون

واتخذتعنها.جلائهمحتىقائمةظلتالتىأليهودية

انتشارفيأثرهلهكانممابالمدينةمبكروقتفيالكتاتيب

المدينة.لجنولىالمزارعإحدىوهذهبمزارعها،اشتهرتالمنورةاللدينة
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العاصمةوهيالمدينةاستفادتثم.والكتابةالقراءة

بلادالخصوصوجهوعلىالمفتوحةالبلادمنالإسلامية

إليهوصلتماأقصىتمتلانكانتااللتينوفارسالروم

.للإسلامالأولىالعصورفىالإنسانيةالحضارة

المسلمينمنوالأثرياءوالأمراءوالملوكالخلفاءحرص

الدوردعمعلىالمتلاحقةوالعصورالأقطارمختلففي

والمكتباتالمدارسفيهافأنشأواالمنورةللمدينةالتعليمي

منالعلموطلابالعلماءملتقىدوماالمدينةكانتحتى

الإسلامية.الأقطارمختلف

العربيةالممل!!حكومةحرصتالحاضرالعصروفي

المدارسفأنشأتالمنورةبالمدينةالتعليمتطويرعلىالسعودية

بها،الإسلاميةالجامعةوأنشأت،الختلفةبأنواعهاالحديثة

العربيالتراثذخائرتضمالتىالعامةالمكتباتعنفضلا

مدارس802بالمدينةالمدارسعدديببنواليوم.والإسلامى

ثانويةمدرسة2و.متوسطةمدرسة63وللبنينابتدائية

ابتدائيةمدرسة917وللبنات.للمعلمينمتوسطةوكلية

معاهد4وثانويةمدرسة28ومتوسطةمدرسة6وأ

وكليةعلمئاومعهدا،المعلماتلإعدادوكليةمعلمات

للتربية.وكلية،للدعوة

الاقتصاد

المدينةلاقتصادالرئيسىالعصبالخدماتقطاعيشكل

ك!!المدينةتستقبلحيثدائمةمواسمفىتعيشالتيالمنورة

الزوارمنالالافمئاتعنفضلاحاخمليوفينحوعام

السنة.مدارعلىالنبويالمسجدفيللصلاةيفدونأسذلنا

البركانيةالحراتتتمتعحيث،اشراعةقطاعينشطكما

أكثربإنتاجالمدينةوتشتهر،وفيرةعذبةومياهخصبةبتربة

فيهاالحديثةالصناعةوتشهد.الجيدةالتمورمننوعا02من

مثلالتذكاريةالهدايالإنتاجالأخيرةاالاونةفىمتزايدانموا

الاقتصادروافدأهمومن.الصلاةوسجاجيدالمسابح

والتجارةوالصناعةالزراعةالمدينةفيال!خرى

زراعية،واحةبأنهاالقدممنذالمدينةعرفت.الزراعة

كانتفقدالختلفة،للهجراتموطنادائماجعلهامما

ظروفللمدينةتهيأت.بهاالاستثمارمظاهرأهمالزراعة

وتربةنسبيا،كافيةمائيةموارد:فىتمثلتمواتيةطبيعية

التىالبركانيةالرواسبمنمستمدةالخصوبةمنقدرعلى

الزراعةأماكنتتوزع.المحيطةالحرارمنالسيولتحرفها

والعنابسوالعيونوالعوالىوقربانقباءفىمتناثرةكبقع

الخصيبةالأماكنإلىبالإضافة،العقيقوعرصاتوالجردت

وفيراإنتاخاتنتجالمدينةكانت.والغربيةالشرقيةالحرتينمن

وأعشابونباتاتوالخضراواتوالشعيرالفواكهمن

،الجيدةالتمورمننوعا02عنفضلا،والبرمسيمالعطارة

الاونةفىالشيءبعضالزراعىالإنتاجتدهوروقد

العربيةالمملكةفىالحاليةاشراعيةاسمياسةأنإلا،الأخيرة

بحفرللزراعةالملائمةالظروفلتحسينتسعىالسعودية

النورة.الدسةفىتنتشرالنخيلمزارع
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أحدثواستخدامالمزارعينوتضجيعالمياهوتحليةالابار

الزراعي.الاستثمارمندرجةأعلىلتحقيقالزراعةأساليب

واتخذت،الزراعيللتسليفواضحانظاماوضعتكما

الزراعي.للعملوجذبهمالعاملةالأيديلتدريببرنامجا

الصناعاتعلىالمدينةفيالصناعةتعتمد.الصناعة

ولتلبيةتذكاريةكهداياتستخدمالتيالبسيطةاليدوية

الصوقصناعاتتحتللذلك.السكاناحتياجات

التمور)صناعةالغذائيةكالموادالأولىالمرتبةالاستهلاكية

والخشبالجاهزةوالملابسوالمنسوجاتمثلا(وتعليبها

والفحم،والمطاطوالبتروكيميائياتوالأثاثوالموبيليا

صناعاتجملتهافىوهى،أخرىمعدنيةومنتجات

تمثلولاالتصديريالإنتاجمستوىإلىترتقيلابسيطة

المدينة.اقتصادفيمؤثرارافدا

مارمشهاالتيالوظائفأقدممنالتجارةتعد.التجارة

تتراوحالراشدةالخلافةفترةخلالالتجارةكانت.المدينة

والحجاز،نجديشملمحدودإقليميمدىذاتتجارةبين

المدينةتعد.العالميةالتجارةحركةفيتسهمواسعةوتجارة

وذلكالضخمةالتجاريةالمؤسساتلإنشاءجذبموطن

المدينةفىالأسواقتتخذ.الدينيةالمدينةلوظيفةيعود

والمراكز،والأزقةالحاراتفيالتقليديةالأسواق:نمطين

رونقهاولهاوتنظجماتخصصاأكثروهيالحديثةالتجارية

الكهربائيةوالإضاءةالزاهيةالفاتريناتفيالمتمثلالخاص

بالوظيفةارتبطلقد.المستمرةوالإعلاناتالمتوهجة

منمجموعة،للحجاجمزأراوكونها،للمدينةالتجارية

اهمها:وإداريةماليةالحدشةوالخدماتالوظائف

عامالتجاريالأهلىللبنكفرعأمس!.المصارف

الأعمالجميعليؤديمصرفأولام459هـ،أ365

بأعمالليقومالنقدلمؤسسةفرعأنشئكما،المصرفية

لمؤسساتفروعإنشاءذلكبعدوتوالى،المركزيالمصرف

مختلفة.مصرفية

التركيالعهدأواخرفيفندقأولأنشئ.الفنادق

قرنربععلىيزيدماومنذفقط،الحجموسمفيللعمل

النبويالمسجدحولالختلفةبدرجاتهاالفنادقإنشاءتوالى

الزوأر.لتستوعبالختلفةالمدينةشوارعوفي،الشريف

عامالشركاتهذهتأسمست.الحجاجنقلشركات

لاستقبالهيئاتتكونتكما.أم349اهـ،354

الأدلاءمكتبهيئةثم،الحجإدارةإشرافتحتالحجاج

.أم659أهـ،385عام

تاريخيةنبذة

المدينةأنتاريخياالثابتمن.الهجرةقبلالمدينة

المعينيينكتاباتفيذكرهاوردفقد،القدممنذمعروفة

أهميتهاالمدينةاتخذتالميلاد.قبلالأولىالألفخلال

الشمالبينالقديمالتجارةطريقعلىتجاريةمحطةبوصفها

-"،!طباسمبطليموسجغرافيةفيالمدينةوردت.والجنوب

مدينةوتعنيعالاا،"ولد4المدينةباسمكذلكوعرفتص!9"ا!،

،البريالطريقخلالمنازدهارهاالمدينةنالت.بالارامية

هيأالجار.ميناءطريقعنبالبحراتصالهاإلىبالإضافة

التربة-خصيبةالمياهوفيرةكواحة-المتميزموقعهاللمدينة

.والرعويالزراعيإنتاجهابتوافرالمميزاتمنالكثير

مرحلةالهجرةبعدالمدينةدخلت.الهجرةبعدا!لدينة

ضمنبماوظيفتهاتجددتفقدتاريخها،منتماماجديدة

إليهاتجذب،مرموقةمقدسةكمدينةوالاستمرارالدواملها

ايلإسلاميةللدولةعاصمةصارتالأقطار.شتىمنالناس

للدولةالسيامميةالعاصمةثم،عالميةآفاقإلىالمتطلعة

(.والروم)الفرسعريقتينإمبراطوريتينورثتالتيالكبرى

وأصبحت،والجزيةوالمكوسالغنائمأموالعليهاتدفقت

حكامها.وإدارةسيطرتهاتحتالتجارةطرقمعظم

فىالإسلاميةالمدنثانيةباعتبارهامكانتهاالمدينةاتخذت

منشهدتهوبماظ!سم!،الرسولمسجدمنتضمهبماالأهمية

المنورةالمدينةمياهبرج
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الصورةحلصميويرى،الحديتةالمبالىفيهوتظهوالمنورةللمدينةعاممنظر

بهات!صنتكما.الدعوةبانتصاروثيقةصلةذاتأحداث

أدتثقافيةمدرسةوداخلهالشريفالنبويالمسجدحول

الأمثلالنموذجشكلتوبالتاليالأثر،عميقثقافيادورا

المدينةاتخذتهالذيالجديدالوضعبهذا.الثقافيةللعاصمة

نأبعدوخاصة،المكرمةلمكةقويامنافساأصبحت

الإسلامية.للدولةعاصمةأصبحت

أكثروثقافياواقتصادياسياسياالمدينةسيادةتستمرلم

الذيالصراعبعدالخلافةانتقلتفقدعاما،ثلاثينمن

معدمشقإلىثمالكوفةإلىالراشدالعهدأواخرفياحتدم

التجاريةلمكانتهاعادتولكنها،الأمويةالخلافةقيام

بأهميتهاتحتفظوظلت،القوافلطريقعلىكمحطة

السويالمسحدالصورةوسطفيويظهصالملنورة،للمدينةعاممنظر

الحانبية.والمظلاتالشريص

الشريف.البوياحسمحدمنائر

العالمأنحاءجميعمنالحجاجإليهايتجهحيث،الدينية

اللهرسولقبروزيارةالنبويالمسجدفيللصملاةالإسلامى

المثقفونإليهايأتيقائمةالثقافيةوظيفتهاوظلت!!!.

المدينةنالت.الإسلاميالعالمبقاعشتىمنوالمفكرون

.ومكانزمانكلفيالمسلمينالحكاماهتمام

الفترةفي.اللاحقةالإسلاميةالعصورفيالمدينة

عموماالحياةتميزت،العباسيةالخلافةنهاياتمثلتالتى

لتداعياتالعباسيةالدولةتعرضتفقدوالجزر،بالمد

طريقتحويلفيالبرتغالييننجاحأهمهاكانشمديدة

فتحثمالإسلاميالعالمأراضىعنبعيداالتجارة

وانهيار.العثمانيينالمسلمينبيد)إلممطنبول(القسططينية

الجورةالمدينةفيحديثةطرقشبكة
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المرورية.التقاطعاتمشكلةلحلالممورةالمدينةأمانةلفدتهالعبريةالصافيةجنوبجسر

أدىذللثكلالأحمر،البحرساحلعبرالتجارةطريق

العالماهتمامأنإلاكبير.ماليلموردالمدينةفقدانإلى

للحجوالمدينةمكةلزيارةالرحلاتباستمرأرالإسلامي

الحركةأنعشقد،ذلكعلىالعثمانيينوتشجيع،والعمرة

عننجمتالتىالخسائروعوض،المدينةفىالتجارية

.التجارةطريق!ويل

-الشامحديدسكةخطاكتملالعشرينالقرنوببداية

مقربتركياالمقدسةالأماكنفربطبالمدينةماراالحجاز

أنهإلاالخطهذاتشغيلمدةقصرورغما.الإسلاميةالخلافة

.المنورةالمدينةموقعأهميةإلىالأنظارلفت

فيها.للزراعةعامومس!المنورةلالمدينةالزراعيةلأرض

والدينيالتاريخيالوضعمعتمشيا.الانالمدينة

الحرمينثانيلكونهاالخاصووضعها،المنورةللمدينة

والمعتمرينالحجاجلخدمةمسؤولياتهاوامتداد،الشريفين

العربيةالمملكةحكومةأنشأتفقد،السنةمدارعلى

فرعية،بلدياتتسعوتضم،المنورةالمدينةأمانةالسعودية

المدينةبشؤونللاهتمامواسمعةصلاحياتوأعطيت

الأمانةأولتبمكانتها.اللائقةبالصورةوإظهارهاوتحميلها

عدداأنشأتكما،خاصةأهميةوالأثريةالتاريخيةالمناطق

تنظيمعلىوحرصتالمدينةأحياءبينالداخليةالطرقمن

منشبكةوجودإلىبالإضافة،الرئيسيةالميادينوتطوير

.المورةالمديةأمانةنفذتهاالتيالعامةالحدائقإحدى
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فيالغمامةمسجد

.انورةالمدينة

أ!سعودية،االمدنمنلغيرهاالمدينةتربطانتىالسريعةالوق

المنورةالمدينة،جدة-المنورةالمدينةطريق:الوقهذهوأهم

تبوك-المنورةالمدينة،الرياض-

وأهمها:الحضاريةالمعال!منالكثيرالمنورةالمدينةوتضم

ل!علوممتميزاصرحاتعدالتي،الإسلاميةالجامعة

فىالجامعاتثانيةوهيالدوفيالمستوىعلىالإسلامية

تخربإنىالجامعةهذهوتهدف.السعوديةالعربيةالممل!صة

أ!دارسينواينأولافيالمتفق!تالمسلمينعلماءمنأ!أجيا

مائةمنأكثرطلابهاب!!الجامعةتضما.وشرائعهلأح!صامه

فقط.%02فيهااسمعوديونالطلابويشكل،جنسية

قسما13تضم،رئيسيةحصلياتخمسمنالجامعةتتألف

والدراساتالكريمالقرآنكلية:هيالكلياتوهذه

الإسلامية،والدراساتالشريفالحديثكلية،الإسلامية

كلية،الدينوأصولالدعوةكلية،العربيةاللغةكلية

الشريعة.

علىيقع.الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

متكاملةعمرانيةوحدةويعتبر،2م002).00مساحة

أطخدمات.متكاملاومجمعا،واسم!ضيةالإنتاجيةبمرافقها

ببابالسياراتمواقف

اهتماماتأحدالسلام

لحدمةالمسورةالمديخةأمانة

النبويالمسحدرواد

الشري!.
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هذاويهدف.وإدراريينوفنيينوخطاطينمتخصصين

إلى:المشروع

بطاقةمختلفةونوعياتبأحجامالكريمالقرأنطباعة-

مليونامنها،نسخةملايين7بتقدرمشويةإنتاجية

الختلفة.باللغاتالكريمالقرانلتفاسيرنسخة

القراءلمشاهيرصوتيةكاسيتأشرطةعلىالقرأنتسجيل-

ضيوفعلىمعظمهايوزعالإسلاميالعال!افي

كمياتتهدىكما،الحراماللهبيتحجاج!نالرحمن

الختلفة.الإسلاميةالدولإلىالإنتاجهذامنكبيرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لطباعةفهدالملكمجمعغزوةأحد،

الشريفالمصحفالإسلام

ءت!محمدغزوة،الكبرىبدر

منطقة،المسورةالمدينةالسعودية

الموفوعصرعنا

الدينيةواي!ثارالمعالم

احدجبلهـ-الشريال!اشويالمسجد-أ

الرماةأوجبلعيينجبل-وقباءمسجد-ب

البقيعأرض-زالقبلتينمسجد-ج

الأنصاريأيوبأبيدار-د

السكان

المدينةفياليهود-أ

والخزرجالأوس-ب

الاجتماعيةوالبنيةالأنصار-ج

التعليم-د

الاقتصاد

الزراعة-أ

الصناعةب-

اضجارةا-ج

تاريخيةنبذة

الهجرةقبلالمدينة-أ

الهجرةبعدالمدينة!-

اللاحقةالإسلاميةالعصورفيالمدينة-ح

ال!نالمدينة-د

؟المنورةالمدينةتقعأي!

أثرفمامميزا،طابعاالمنورةالمدينةعلىالتضاريسطبيعةأضفت

المديمة؟حمايةفىذلك

.المنورةللمدينةالتاريحيةالآثارأهممنثلاثةاذكر

عنهم؟تعرفوماذا،المدينةسكنتانتيالعربيةالقبائلأولما

الآيةاذكر،المدينةأهلعلىالرسولأطلقهالذيالاسمما

بالتكريم.خصتهمالتىالقرآنية

أحدهاع!وتحدت،المدينةفيالحضاريةالمعالمأهماذكر

بإيجاز.

95موسىأبو،لمدينيا

المنورةالمدينةمنطقة.مئطقة،المئورةالمديئة

التيعشرةالثلاثالسعوديةالعربيةالمملكةمناطقإحدى

)نظامالسعوديةانظر:.السعوديالمناطقنظامحددها

(.المناطق

العربيةبالمملكةالمدنثانية،المنورةالمدينةعاصمتها

المنطقةتحد.والحضريالإداريالمنطقةومركزالسعودية

وحائلتبوكمناطقالشرقومن،تبوكمنطقةالشمالمن

ومكةتبوكومنطقةالأحمرالبحرالغربومن،والقصيم

المكرمة.ومكةالرياضالجنوبومن،المكرمة

والعلاينبعهيمحافظاتعدةمنالمنطقةهذهتتكون

نحوالسكانعددشيبلغ،والحناكيةوخيبروبدروالمهد

نسمة.المليونوثلثمليون

فيهافتجود،غزيرةومياهخصبةبتربةالمنطقةتتمتع

الحج.موسمفيخاصةالتجارةوتزدهرالزراعة

ا!لنورة.المدينةأيضا:انظر

-7011هـ،185-105)مولمىأبو،المدينى

عيسىأبيبنعمربكرأبيبنمحمدموسىأبوأم(.185

صاحب،الشافعي،الأصبهاني،المدينيعمربنأحمد

المحدثين.شيخ،الثقةالكبيرالحافظالعلامةالإمام،التصانيف

نعيمأبيأصحابمنالكثيرفأسمعهأبوهعليهحرص

والحافظالحدادعلىأبيمنفعسمع.وطبقتهمالحافظ

طاهربنمحمدوالحافظمندهبنيحيىوالحافظالأبرقوهي

وغيرهم.المقدسي

الغنيوعبدوالحازميالسمعانيسعدأبوعنهحدث

صارحتىعاش،المشرقحافظوكان.وغيرهمالمقدسى

رلم/لاء.رلإيرخءئر

عرعر

لم-ءسكاكار

تبوذ

ىء!ا؟!.!حاللالدمام.6010وو!ع!

ةع،؟!لأا.الظووانإ

+"+/لم!لأالرياضفرو!اير

ة...المكرمةمكة

!.

أبهاء
لأ*666لأ*1"*6،المنورةالمدينةمنطقةموقعءة!



على،المدينيابن06

منحصلوحفظا.إسنادا،زمانهوشميخ،وقتهأوحد

التصانيفمنوله،زمانهفيأحديحصلمالمالمسموعات

ونفعالافاقفيعلمهوانتشر،المتقدمينعلىفيهاأربىالتي

والإتقانوالعفةبالثقةشميزوكان،المسلمينبهالله

النقل.وصحةالطريقةوحسنوالصلاح

منيقبلولامنه،وينفقله،يترديسيرشيءلهوكان

وكان،فردهبمالواحدغيرإليهأوصىقط،شيئاأحد

.المبتدئويرشمدوالكبير،الصغيريقرئمتواضعا،

مصنفاتمناقبهفىوصنف،بالشافعيتفقهقدوكان

:كتابصنفوقد.واللغةالنحوفيومهر.كثيرة

وكتاب،جمعهفيبهيقتدىوكانمجلدينفىالطوالات

وكتابمجلد،فيالقنوتوكتاب،الصحابةمعرفةذيل

كثير.وغيرها،اللغةفيبراعتهعلىيدلالغرل!ين،تتمة

778-هـ،أ-61234)علىالمدينى،ابن

نجئبنبنجعفربنعبداللهبنعلى،الحسنأبوم(.848

الإمامالشيخالمدينيبابنالمعروف،السعديسعد،بنبكر

،الاعلامالائمةأحد،الحديثفيالمؤمبنأمير،الحجة

.ال!سلاموحفاظ

أبيه،عنروى.الحديثلينمشهورامحدثاأبوهكان

والبخاريأحمد:وعنه،عيينةوابنزيد،بنوحماد

وصنف،،الشأنهذافىبرع.وآخرونوأبوحاتم،وأبوداود

تصانيفهإنويقال،العللمعرفةفىالحفاظوساد،وجمع

فيالناسفىعلماكان:أبوحاتمقال.مصنفمائتيبلغت

إنمالهتبجيلايسميهلاأحمدوكان،والعللالحديثمعرفة

بمالرجالومعرفةالحديثعلل:مصنفاتهومن.يكنيه

،الطبقات،الكنىبمالأسامي،التاريخ،المحدثينمذاهب

بسامراء.وماتبالبصرةولد.وغيرهاالحديثاختلاف

الثني-المذارمعركة.معركةالنئى،-المدار

خالدبقيادةالمسلمينبينوقعتمعركةم(.633أهـ،)2

.الفرسوجيش،عنهاللهرضىالوليد،ابن

ذاتموقعةفيالفرسعلىانتصرواقدالمسلمونكان

يطلبأردشميرإلىهرمزالفرسقائدفأرسل.السلاسل

منفخرجقريانس،بنقارنبقيادةبجيم!فأمدهالمدد.

ذاتفيالهزيمةوبلغتهالمذارإلىانتهىماإذاحتى،المدائن

معاودةقرروا،الهاربينفلولإليهوانتهت،السلاسل

أيضانزلحتىخالدوساربالمذار،فعسكروا،الحرب

ثلاقننحومعهوقتل،قارن،وقتلالجمعانفالتقىبالمذار،

أفلتمنيفلتول!االنهر(،)أيالثنىفيغرقمنعداألفا

هذهفيبالجزيةالفلاحونوأقر.عراةشبهأوعراةإلامنهم

المنطقة.

.الإسلامانظر:.الفقهمداهب

مركزيةنقطةيستخدمموضعأومرتفعمكانالمددح

وبعضوالنصرانيةاليهوديةالديانتينفىالدينيةللعبادة

ككومةبسيطاالمذبحيكونأنيمكن.الشرقيةالديانات

تكونأنويمكن.منقوشةحجريةكطاولةمتقناأو،تراب

التيالأبنيةفيأو،البيوتفىأو،الطلقالهواءالمذالثى

العامة.للعبادةتصمم

إسرائيلوبنو،والرومانالقدماء،الإغريهتا!ستخدم

الأخرىالهباتأوالقرابينولتقديمالبخور،لحرقالمذابح

قرابينلتقديمالمذبحفكرةالنصارىوتبنى.الالهةاوللإله

النصرانيةالمذابحنقلتثم،الميلاديالثانىالقرنفىالعبادة

الحائطإلىالكنيسةيتوسطموقعمن،الوسطىالقرونفي

وظهرهالمذبحجانبإلىيقفالقسيصوكان.الخلفى

الرومكنيسةأصدرت،أم469عامفى.للمتعبدين

الخلفىالحائطمنالمذابحتزالبأنتعليماتالكاثوليك

المذبحيقع.المصلينمواجهةمنالكاهنليتمكن،للكنيسة

يسمىستارخلفالشرقيةالأرثوذكسكناشفى

فيالمذابحالبروتستانتمنكثيرحولالأيقوني.الحاجب

بهاالاحتفاليتمبسيطةطاولاتإلىعشرالسادسالقرن

كماالربلعشاءالمقدسالقربانفوقهايوضعحين

.يزعمون

غاشمصهيونياعتدأءأم(.)599الاقصىمديحة

يومالاقصىالمسجدفيالمصلإتضدإسرائيلبهقامت

بمذبحةاليومهذاسمي.أم099عامأكضوبر8الاثنين

ال!سود.وال!ثنينالاثنين

الذخيرةفأطلقواالمسجد،الجيشمنقواتاقتحمت

الذينالمصلينجموععلىالرشاشةالمدافعونيرانالحية

وللتصديالصلاةلأداءاليومهذاصباحمنذاحتشدوا

للهيكلالأساسحجروضعمنومنعهمللإسرائيليين

الاقصى.المسجدلحماحةفىالمزعومالثالث

واندلعت،وجريحقتيلبنالمصلينمنكثيرسقط

واشتدت،والإسرائيليينالفلسطنيينبينعنيفةمصادمات

الأمنمجلسوأصدر،الفدائيةوالحركاتالمقاومةحدة

مذبحةمنإسرائيلفعلتهمافيهيستن!،672رقمقراره

ضرورةإلىالقرارأشاركما،الاقصىالمسجدداخل

فصدرالقرار،رفضتأنهاإلا،المجرمينلمحاكمةإذعانها

فيهيدعووالذي673رقمالثانيالأمنمجلسقرار

المقدساتاحتراموضرورةالسابقالقرارقبولإلىإسرائيل

لتقصىالمتحدةللأمالعامالأمينبعثةوقبولالدينية

الحقائق.



16ميمونبنعمرو،المذحجي

التيهيالهيكلأمناءتدعىعصابةأنبالذكرالجدير

فيالثالثللهيكلالأساسحجرو!يومئذتزعمت

.سلمونغرشونبزعامةالاقصىالمسجدساحة

فيبرتورا!إثروهـمت!ا!!ؤلوسطنمد!

البريطانيينالجنودمنفرقةأفرادبينبوسطنشوارعأحد

منعددمقتلعنهانتج؟الأمريكيينالمستوطنينمنوعدد

مارسمنالخامعسفىالحادثةهذهوقعتوقد.الأمري!صيين

بوسطن،مذبحة:التسميةهذهالخطباءواخترع.م0177

السياسساتضدالمستوطنينصفتوحيدفيلاستخدامها

إلىأدتالتىالأحداثأحدالمذبحةكانتوقد.البريطانية

الأمريكية.الثورةقيام

قد،بوسطنفىبالبقاءبريطانيينجنودتكليفكان

شخصاستونأوخمسونمنهمتجمعالذينسكانهاأزعج

البريطانيالضابططلبوقدبريطانيا.حارمئامهددين

حينفي،لنجدتهالجنودمنعددابرستونتوماسالكابتن

الأربعمائة،حواليإلىلتصلالمستوطنينأعدادتزايدت

علىالناربإطلاقالجنودقامثمالجنود،حولتزاحمواوقد

اثنانتوفيوقد.آخرينثمانيةوأصابواثلاثةفقتلواالحشد؟

ذلك.بعدالمصابينمن

القواتبجلاءالغاضبونبوسطنمواطنووطالب

القتل.بتهمةورجالهبرستونالكابقوبمحاكمة،البريطانية

هذينعلىبوسطنفىالبريطانيةالسلطاتوافقتوقد

عنكوينسىوجوثمياآدمزجونالمحاميانوترافع،الطلبين

بإطلاقلقواتهالأمرأصدربرستونأنيثبتولم،برستون

برستونجنودمناثنينأنإلا.لمساحتهبرئتفقدولذاالنار،

سبيلعلىمنهماكلإبهامووسمالخطأ،بالقتلبعدئذأدينا

.العقاب

كريسبس.،أتكس؟جونآدمز،أيضا:انظر

أمرستارفيحدثتمذبحةباغجلدائوالامدبحة

وكانت.أم919عامأبريلفيالهندفيالبنجاببمنطقة

المهاتمابقيادةالبريطانيالحكمضدالمدنيالعصيانحملة

أعمالإلىأدتقدالعامذلكمنمبكروقتفي-غاندي

أشخاصأربعةضحيتهاراحالبنجابمنطقةفيشغب

01فيأمرمستارفىالشعبعامةمننفريدعلىأوروبيين

وقاموامنصرةامرأةالمشاغبونهاجمكما،أم919أبريل

المدنيةالسلطاتاستدعت،ثمومن.الممتلكاتباحرأق

للخطر.تنبهتأنبعدالجيم!البريطانية

البريطانيينالجنودمعداير.إش.أر.إيالجنرالووصل

حظروفرض.أم919أبريل11فيلاهورمنقادماوالهنود

تجيمام919أبريلفيالجماهير.تجمعومنعليلا،التجول

جليانوالافيشخص000202بنحويقدرالناسمنحشد

الذينالقرويينمنمعظمهموكان.مسورةحديقةداخلباغ

الحديقةفاستخدموا.الدينيةأعيادهمبأحدليحتفلواجاءوا

مخاطبتهم.اسمياسيينالزعماءأحدوبدأ.للراحةمكانا

منطقةإلىبهموأتىهنديا،جندثا05دايرالجنرالوحشد

إنذارإصداردونالمجتمعينعلىالناربفتحوأمر،التجمعهذا

وجرحشخصا،371-دقائق01فى-وقتل.بالتفرق

اليومصبيحةحتىبهمأحديهتمولمالهنود.من1)802

تصرفقددايرالجنرالأنالتحقيقلجنةاعتبرتوقد.التالى

وقد.إنسانيةبلاالموقفلمواجهةالمطلوبةالحدودمتجاوزا

العدالةفىالثقةفقدواالهنودولكنداير.الجنرالاستقال

ارتكبت.التىللمذبحةنتيجةالبريطانية

ماسيأكثرمنوأحدةتعدويوميتجواديمدبحة

فيماووقعتأم(،783-1)775الأمريكيةالثورة

هذهأدمجتوقدبنسلفانيا.لويزيانا،مقاطعةالآنيسمى

كانالوقتذلكفي.كونكتيكتمستعمرةفيالمقاطعة

الأمريكيبالمبدأمؤمنينويومينجواديسكانمعظم

ويومينجواديسكانبعضولكنبريطانيا.عنبالاستقلال

لبريطانيا.مخلصينظلواالذينألمحافظينمنكانوا

فانضموا،المحافظونالسكانطرد،الحربتقدمومع

عامصيفوفي.هنديةوقبائلاخرينمحافظينإلى

فهرب.ويومينجواديالعصاباتهذههاجمتأم،778

لمدينةالحاليالموقيقرب،فورتىحصنإلىالسكان

عنرجل003نحوودافعبنسلفانيا.ولايةفيولكسبار

منمكونجيشمنمؤلفاالاخرالجانبوكان.الحصن

06.نحوأنكما،بريطانىضابطيقودهممقاتل008

الهنود.منكانواالمهاجمينمن

المهاجمونفيهاهزمطاحنةمعركةفي،الجمعانوتقابل

ليسلكواالناجونوترك.ثلثيهممنأكثروقتلوا،المستوطنين

ماتوامنهمالكثيرينولكن،المستوطناتأقربإلىطريقهم

القريةالمهاجمونودمر.المستوطناتهذهيبلغواأنقبل

خرائا.الواديبقيةوتركوا

هـ،74-؟)ميمونبنعمرو،المذحجي

الأوديعبداللهأبوميمونبنعمروم(.496-؟

النبيعهدفيوأسلمالجاهليةأدركحجة،إمام.المذحجي

وكانعليهما.وتفقهمسعود،وابنمعاذاوصحبلجذ،

عمرو"كان:السبيعيمإسحاقأبوقال.يحبونهالصحابة

كنايةلملماللهذكر،الناسفراهالمسجددخلإذاميمونابن

الستةالكتبأصحابأحاديثهأخرج.وتقواهورعهعن

وغيرهم.
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متمرج،004لسسعمسرحايشملمذرولللنطقةالإرشاديالمركز

مقعد.ألم002لهاموسيقىوقاعة

عدديببئ.أس!صلنداوسصأفىتقعصناعيةمدينةرولملى

نسمة.032014.سكانها

المراكزأههامنوثساومدينةوجارتهامذرولكانت

إنتاجتدنىمنالرغموعلى.الثقيلةللصناعاتالأسكتلندية

ظلتمذرولأنإلاوالفولاذ،الحجريالفحممناجم

الأخرىالمحليةمنتجاتهاومن.الفولاذلصناعةمرحصا

الثقيلة،الهندسيةوالمنتجات،الحاسوبوأجهزة،الساعات

.لمنسوجاتوا

رسامأم(.199-191)5روبرتمدرول،

التجريدية.التعبيريةالمدرسةفىبارزوعضوأمريكى

منعديدةمجموعاتبسببشمهرةمذرولاكتمسب

موضوعاتيشملأعمالهمنالأكبرالجزءلكن.لوحاته

والخطر،العنفأشكالبينتتراوح،التنوعواسعة

الإنسانى.ءوالدفالرقةوتكوينات

سلسلةوهى-المشهورةمجموعاتهأولىمذرولبدأ

عام-الأسبانيةللجمهورية)قصائد(مراثبعنوانلوحات

أ!شرين.االقرنمنالسبعينياتخلالوتابعها،أم489

العاطفىتأثرهلوحةمائةعنتزيدالتيالمجموعةهذهتتناول

استخدمأم(.939-أ)369الأسبانيةاالأهليةبالحرب

الأرضبخصائصتوحىالتىوالتصميماتالألوانمذرول

أبدعالعشرينالقرنمنالخمسينياتأواسطوفي.الأ!سبانية

فيهاتتبدىالتي،احبكعنوانأعطاهالوحاتمجموعة

.والحرةالواسعةفرشاتهضربات

القرنوخمسينياتأربعينياتفىأيضامذرولأبدع

وفىواللزق(.)القصالكولاجلوحاتمنعدداالعشرين

اسمعليهاأطلق،للفنانلوحاتسلسلةسجزءاتعتبرمذروللوحة

أشكالم!اللوحاتهذهمعظمتت!صد.الأسبايةللجمهوريةمراث

.اللونفاتحةحلفيةفوقرسم!رأسيةطخصوالسبسوداءبيضية

لوحاتسلسلةرسمالعشرينأغرنامنالستينياتأوائ!!

أشكالذاتالأعمالوهذهالبحر.جوارإلىسماها

والأمواجالبحرتمثلحادةلونيةوتكويناتبسيطة

المتلاطمة.

بالولايات،واشنطنبولاية،أبردينفىمذرولولد

حفرذلكفيبما،مختلفةتقنياتفىوعمل،المتحدة

علىوالطاعة(مطوعحديدي)نموذجالكليشيهات

مقالاتكتبكما.للكتبأضوضيحيةاوالرسومالحجر،

كتبهاالكتبمنسلسلةإصدارعلىوأشرفالفنفي

.محدثونفنانون

التجريدية.التعبيريةأيضا:انظر

مدارفيالضصحولعادةيدورثلجيجسمالمدب

صلبة،)مركز(نواةمنالمذنبشكون.طويلبيضاوي

ذيلين.أوواحدوذيل،الذؤابةيسمىغائمجويوغلاف

مختلفةأنواعمنوتتكون،متسخةثلجيةكرةالنواةوتشبه

.الثلوجفىمغروزةصخريةغباريةوجسيماتأضلوجامن

الثلوجبعضتتبخرالشمسمنالمذنبيقتربوعندما

كانتالتىوالجسيماتالناتحةالغازاتوتتطاير،السطحية

الذؤابةمكونة،الشمسعنمبتعدةالثلوجفىمغروزة

نأيمكنالنواةفيالغباركميةعلىواعتمادا.والذيول

كلاهما.أوغازيذيلأوغباريذيلللمذنبيكون

وأكمأ6حواليقطرهايبلغنواةالمذنباتولمعظما

6.1حوالىالمذنباتبعضفىالذؤابةقطريبلغبينماأق!!،

مليون016إلىالمذنباتبعضذيولوتمتدكم،مليون

كم.



36المذنب

نباتلمذاشهر.أ

()بالسنواتدورانهمدةمرةلأولشوهدالمذنباسم

67..مق96حواليهاليمدنب

3661013تتلسويفتمذنب

366133تتل-تمبلمذن!

صرو!يخر5771براهيتيخومدنب

17726.6بييلامذف

78613.3إنكامذت

11810013فلوجيرجيسمذسب

1843513أممبيراالمذنب

1882957الكبيرسبتمبرمذب

729151أولاا-واكطلىاسمانشومذف

5691088سيكي-إيكيامدنب

1678!691سيتمدنب

معروفغير7391كوهوتكمدف

7591003.558الغريالمدف

!!93991ليفيشوميكرمذلمح!

م61(ه4يرشيرلي-،اممرراصفدم،عاطر!دزر!دا،.لىالحتزىحوليدورازرسهدا!طدإس

.بالتلسكوبإلاالمذنباتمعظمرؤيةيمكنولا

تكونقليلةلأسابيعالمجردةبالعينرؤتحهايمكنوبعضها

المذنباترؤيةويمكننا.الشمسمنمسافةأقربفيخلالها

ضوءيعكسوالذيلالذؤابةمنكلفيالغبارلأن

منامتصتهاالتيالطاقةغازاتهاتطلقكماالشمعر،

تشع.يجعلهامما،الشمس

بتحليلالمذنباتتركيبالفلكيونيدرس.التركيب

بالتلسكوباتالضوءهذاويجمععنها.الصادرالضوء

المركباتفىمثبتةأوال!رضعلىموضوعةتكونالتى

كميةعلىالحصولمنالعلماءتمكنوقد.الفضائية

مذنببدراسةالمذنباتتركيبعنالمعلوماتمنكبيرة

الأرضمدارالمذنبعبرعندما،أم869عامفيهالي

بالقربفضائيةمركباتأرلغحلق!فقد.العامذلكفى

وتركيبهمظهرهعنمعلوماتوجمع!المذنبمن

الكيميائي.

منتقريئامتساويةكمياتعلىهاليمذنبويحتوي

%08بنسبةالمجمد،الماءمنالثلجويتكونوالغبار.الثلوج

تقريبا،%ا5بنسبةالمجمد،الكربونأكسيدوأولتقريبا،

والنشادروالميثانالكربونأكسيدثانيغازاتمنوخليط

الأخرىالمذنباتأنالعلماءويعتقد.%5بنسبة،المجمدة

هالى.بمذنبتركيبهافيشبيهة

مذنباتإلىالمذنباتالفلكيونيصنف.المدارات

الفترةعلىأعتمادأالأمد،طويلةومذنباتالأمدقصيرة

حولالدورانفيالأجسامهذهتستغرقهاالتيالزمنية

دورةالأمدالقصيرةالمذنباتتكملحيث،الشمس

تكملبينما،عام002منأقلفيالشمسحولكاملة

وأعام002فيكاملةدورةالأمدالطويلةالمذنبات

أكثر.

مداراتفىالمعروفةالمذنباتمعظموتتحرك

الدأئريةالمداراتعادةوتخترقالشص!،حولمتطاولة

أحياناالمذنباتتصطدملذلكونتيجة.للكواكب

سبيلعلىأم،499يوليوففيوتوأبعها.بالكواكب

ليفى9شوميكريسمىمذنباصطدم،المثال

بالكواكبالمذنباتاصطداماتأدتوقد.بالمشتري

توالغعلىالفوهاتمنالعديدتكونإلىوتوابعها

وعلىالداخليةالكوأكبوبعضالخارجيةالكواكب

القمر.

المذنباتأتتأينمن

تأقيسالشمسمنبالقربتمرالتىالمذلباتأنالفلكيونيعتقد

للمظامالحارجيةالحافةم!بالقربتوجدانالمذنباتمنمجموعتين

منأقلفيالشمسحولدوراتهاتكملالتي!المذنبات.الشمسي

وراءيقعكويبر،حزاميسمىالشكلقرصىنطماقمنتأتيعام002

أما.كمبليون.47قدىرهابمسافةأسثسمصاعنيبتعدالديللوتو،مدار

سحابةمن!تأتيأكثرأوعام02،فىدوراتهاتكملالتيالمذنبات

المسافةقدرتبلغبمسافةالشمسعنالخارجيةحالتهاتبتعدالتى،أورت

.مرةأل!بلوتوومدارالشمص!ت



إنكامذنب64

منتأتيالأمدالقصيرةالمذنباتأنالعلماءويعتقد

مداروراءيقعكويبر،حزاميسمىالمذنباتمننطاق

المذنباتوتأتي.الشمسعنالكواكبأبعدوهوبلوتو،

منمجموعةوهى،أورتسحابةمنالأمدالطويلة

بينالمسافةقدرتبلغبمسافةالشمسعنتبتعدالمذنبات

.مرةألفأصشمسوابلوتومدار

منالمنطلقةالغباريةالجسيماتتمتد.الذيولاتجاه

وفى.ذلكإلىيدفعهاالشمسضوءلأنذيلإلىالنواة

جسيماتوهي-الشمسيةالرياحتتداخلالوقتنفس

كهربائيا-ومشحونة،الحركةسريعة،الشمسعنصادرة

ذيل.شكلفيالخلفإلىوتدفعها،المذنبغازاتمع

عنبعيدةعادةالمذنباتذيولتتجهالتأثيرينهذينوبسبب

الشمس.

المذنباتأنالعلماءيعتقدوأعمارها.ا!لذنباتأعل

فقد.عامبليون6.4منذأي-الكوأكبتكونمعتكونت

والصخوروالثلوجالغازاتتجمعمنالكواكبتكونت

منجزءاوالغبارالثلوجمعظمأصبحتحيثوالغبار،

فيالمذنباتوبقيت،ونبتونوأورانوسوزحلالمشتري

والغبار.الثلوجمنمتخلفةقطعشكل

إلىفيهاتعودمرةك!!فيوالغبارالثلوجالمذنباتوتفقد

إلىالتدريجيالفقدانهذاويؤدي،الداخليالشمسيالنظام

،المطافنهايةفيالمذنباتلبعضألمكونةاالثلوجكلنفاد

إلىتتحولأوالغبارمنسحبإلىالمذنبيتكسروعندئذ

الغبارجسيماتبعضوتدخل.بالكويكباتشبيهةأجسام

وأشهبشكلفيوتتوهجع،الأرضىالجويالغلافإلى

.الجويبالغلافاحتكاكهابسبب،مندفعةنجوم

)المجساتالففماءرحلات؟هالىمذنب:أيضاان!

(.المذنباتإلىالموجهة

المذنب.انظر:إئكا.مدلب

الفدكيمكتشفهباسماسمىلايممذنبطلىمددب

كان،المذنباتهالييدرسأنقبل.هاليأدموندالإنجليزي

عشوائي،بشك!!تظهرالمذنباتأنيعتقدونالناسأكثر

هاليلكن.معينمسارأيدونالفضاءفيترحلوأنها

وأنها،الشمسيةللمجموعةتنتميالمذنباتأنيعتقدكان

معينة.مساراتفىتدور

عامشوهدتالتيالمذنباتبعضمسارأنهاليلاحظ

شوهدمذنبمسارمعمتطابقةأم706وعام،أم531

إلىتعودكلها،الملاحظاتهذهأنفاستنتجأم،682عام

وتوقع.الشمسحولثابتمسارفييدورواحد،مذنب

وعلى،أم758عامأخرىمرةسيظهرالمذنبأنهالي

عامالمذنبشموهدوبالفعل.ذلكبعدتقريبامنتظمةفترات

77كلمرة،المذنبيظهرأنهاليتوقع.كماأم758

هذالاحظوامنأول،الصينيونالفلكعلماءوكان.سنة

..مق042عامرأوهالذيالمذنب

مناقترابهعندإلا،هاليمذنبنرىأنيمكنولا

حلوانمرصدمنهاليمذنبالعلماءصوروقد.الشمس

المذنبكانعندماام،909عامأغسطصفيمصرفي

الرابعوفى.الشمسعنكممليون048حوالييبعد

منهالمامذنباقترب،أم019عامأبريلمنوالعشرين

ألارضأنالعلماءويعتقدكما.مليون98لمسافةالشمس

.أم19.عاممايو21في،المذنبذنبخلالمنمرت

.ام119يوليومنالأولفيمرةلآخرالمذنبوشوهد

فيالفلكعلماءرأى،أم829أكتوبر16وفي

والتقطوا،أخرىمرةالمذنبب!صاليفورنيا،بالومارمرصد

الشمس.منكمبليون61.بعدعلىوهوله،صورا

فبراير9يوم،الشمسعنلهبعدأقربإلىالمذنبووصل

ذلكمنمارسفيالمذنبمنواقتربق.أم869عام

الموادعنمعلوماتلجمعمأهولةعيرفضائيةسفن،العام

.مركزهأونواتهحجموعن،المذنبمنهايتشكلالتى

وكالةأطلقتهاالتىجيوتو،الفضائيةالمركبةواقتربت

المذنب.نواةمنكم445لعدإلىالأوروبيةالفضاء

وأكتوبرمايوشهريفيالمذنبمسارعبرالأرضوتمر

وراءهالمذنبيخلفهاالتيق!إلغباروتدخل.عامكلمن

وأبليسمىمامشكلةوتحترق،للأرضالجويالغلاف

الأشهر.هذهخلالالشهب

المذنب.أدموند،،هالي:أيضاانظر

فدسفيدينيمذهبالطبيعيةالألوهدةمدهب

السبيلبانوينادي،التقليديةالدياناتأشكالمعظمينكر

هذايعترف.وحدهبالعقلإلايكونلاالحقيقةمعرفةإلى

أنهفيالمتمتلالمحدودبالمعنىوأ!ن،الإلهبمفهومالمذهب

فيوالأخلاقيةالماديةللقوانينالأولالمصدرأوالخالة!،

بعملللكونالإلهخلقالمذهبهذاأتباعويشبه.الكون

يكفثمتتحركويجعلهايصئالساعة،،اسماعاتصانع

عملها.طرلقةفيالتدخلعن

عشرالثامنالقرنفيالطبيعيةالألوهيةمذهبشاع

مثلالفلاسفةبعضأعمالفيمبادؤهوانعكعست،الميلادي

كانطوايمانويل،الفرنسيوفولتيرروسو،جاكجان

"نحن:مثلأفكاراالإلهعنمفهومهموشضمن.الألماني

التنازليمكنلاحقوقااللهوهبنا"!ولم!اللهعلىنعتمد

عنهاء!.

الإلحاد.أيضا:انظر
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.الإسلامانظر:.الجعفريالمذهب

حنبل.ابنبمالإسلامانظر:.الحئبليالمذهب

حنيفة.أبو،الإسلامانظر:.الحئفيالمذهب

اليونانفيتطورتفدسفيةفكرةالدريالمذهب

نأالذريونيزعمالميلاد.قبلالخامسالقرنخلال

القابلةغيرالذرةمنتتشكلللحقيقةالأساسيةالعناصر

الفضاء.فيسابحةمادةوهى،والإتلافللانقسام

بعدوترتدتنعدمولكنها،حركةلهاالذرةأنويظنون

.الحركاتهذهنتيجةالدنياتكونتوقدارتطامها.

العوالموهذه.اختفتثمالزمنمنلفترةووجدت

فيفقطتختلفعليهاوجدتالتيالظاهريةوالأشياء

راتها.وموضحبنوالشكلالحجم

.بالضرورةتحكمالذراتحركةأنالذريونويعتقد

التنبؤيمكنالنظريةوفي،تصادمنتيجةهوحدثك!!إذن

تقولالتيالفكرةأبيقورالفيلسوفأدخلوقدمبكرا.بها

ألانحرافأنوظن،العرضيللانحرافهدفالذرأتإن

.الحرةللإدأرةقواعدوقدمبحتميةالأحداثنموذجكسر

بتوسعوطورهالذريالمذهبليوقبوسالعالمصاغوقد

ونالأبيقور،ماحدإلىوبسطهعدلهثم،ديموقريطسأكثر

استقاءتموقد.لوكريشيسالرومانيالشاعريدعلىشسهرته

الشاعرقصيدةخلالمنالمذهبلهذاالأصليةالمصادر

الأشياء.طبيعة:لوكريشيس

لوكريشيس.،أبيكتيتوس،ديموقريطس:أيضانظرا

.الإسلامانظر:.الزيديالمدهب

الشافعى.،الإسلامان!ر:.الشالمحعيالمذهب

مالك.،الإسلامانظر:.المالكىالمذهب

صحةبينتربطغربيةأخلاقيةنظريةالمئفعةمدهب

البريطانيونالفلاسفةالنظريةهذهطور.ونتائجهالسلوك

فىميل،ستيوارتوجونميل،وجيمس،بينثامجيرمى

الميلاديين.عشروالتاسععشرالثامنالقرنين

إذأأخلاقيا،يكونالفعلبأنالمذهبهذامؤيدويعتقد

معالاعتقادهذاويتناقض.أحسننتائجتحقيقإلىقاد

يتبعالأخلاقيالسلوكبأنتقولالتيالإسلاميةالمبادئ

علىمرضيةغيرنتائجإلىأدىوإنحتى،معينةمبادئ

نأ،المنفعةمذهبمؤيدوأراد.الشخصيالمستوى

مرونة،أكثرمبادئ،للمبادئالشديدبالتعصبيستبدلوا

النتائج.أفضلإلىيؤديسلوكأيباتباعللناستسمح

بالوسائل،إيمانهمفي،المذهبمؤيديبعضيختلف

بينثام،ويعتقد.مرضيةغيرأم،مرضيةنتائجتحقققدالتي

الألمبينمابذاتهما،الأفضلهماوالسعادةالسروربأن

الذيهو،الصحيحالسلوكوأنالشر.قاعدةهماوالشقاء

ويرى.الناسمنعددلأكبر،السعادةمنقدرلأكبريؤدي

بجانبجميلةأخرىأشياءهناكأن،آخرونمؤيدون

والحرية.،والحب،المعرفةوهيالسرور،

.السلوكقيمةلقياسطريقةإيجاد،بينثامحاول

بأنالحكوماتمطالبا،السياسةفين!يتهتطيقوحاول

منأولياشكلابينثام،نظريةوتعدشعوبها.لرفاهيةتعمل

فىبكثرةالانتستخدمالتي،والتكلفةالربحتحليلطريقة

والاقتصاد.السيالممة

جيرمي.،بينثام:أيضاأنظر

الراديو،بمالإدكترونيات،الإعلانانظر:.المدياع

جوليلمو.،ركونيما

محلولأ.لتكونأخرىمادةتذيبالتيالمادةالمذيب

فىتكونالتيللمادةأيضاالمذيبلفظويستخدم

أقلبكميةتكونالتىالمادةوتسمىأكبر.بكميةالمحلول

.المذاب

سوائل.عنهاالناتجةوالمحاليلالمذيباتمعظموتكون

الصلبة.الموادأوالغازاتمنمذيباتأيضاهناكولكن

منمختلفةأنواعاويشكلشيوعا،المذيباتأكثرهووالماء

الأسيتونالأخرىالشائعةالمذساتوتضم.المحاليل

والمذابللمذيبيكونالحالاتمعظموفى.والكحول

وأالأسيتونالماءيذيب،ذلكمثال.متماثلةجزيئات

فىإذأبتهيمكنوالذيالزيتيذيبلاولكنهالكحول

الماء.منبدلآالبترول

فهى.عديدةوعلميةصناعيةأستخداماتوللمذيبات

و!ط.والدهانوالحبرالتنظيفسوائلإنتاجفيتستخدم

منوالعديدالإشيلينومتعددالنيلونصناعةفيمهمة

أيظ.الاستخلاصفىمهمةوهى،ألاصطناعيةالألياف

إلىمحلولمنالمذابةالمادةنقلالتقنيةهذهوتتضمن

المذابيصبحوقد.أخرىمرةفصلهالغرضثانمذيب

ويستخدم.الشوائبمننوعاأومفيدآثانويامنتجا

الكيميائيةالتنقيةوفيالتحليليةالكيمياءفيالاستخلاص

النفط.وتكرير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكلوروفورمالتربنتينزيتالأسيتون

ألمحلولالفورفورالالبوية

الكحولالكربودأكسيدتاني
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أشجارمنيستخرجالرائحةزكيراتينجيصمغالمر

إفريقياشرقىشمالفيالمرويوجد.معينةوشجيرات

البخورفىليستخدمصمغهويجمع.الأوسطوالشرق

هى،أخرىأوسطيةشرقفصيلةوهناك.والأدويةوالعطور

مكة(.)بلسمالبلسانلمادةم!همدروهي،المكاويالمر

المقل،يسمىضمبيها،راتينجياصمغاالإفريقيالمرويثمر

والدواء.الورنيشفييستخدم

العربيةالبلادفيالبريالنباتانو:.لقمجرةالمر،

اير(.)شحرة

-2161هـ،أ980-1201)الدلائيالمزابط

مال!يفقيه.الدلائىمحمدالمرابطمحمدأم(.678

الفاسيالعربىحامدأبىعنأخذ.واعظخطيبأصولي

محمدبنمحمدتلاميذهمن.عبدالهاديبنومحمد

البوسي.والشيخالمنادي

فتح،التسهيلعلىالتحصيلنتائج:مؤلفاتهمن

الخطبفيالبكريةبركة؟والتعريفالبسطفياللطيف

الوعظية.

الدولإحدىالمرابطيندودة.دولة،المرالطين

هـ،154-484بينماالفترةفينشأتالتيالإسلامية

القارةمنالغربيالشماليالجزءفىأم471-601ءو

ومسوفةولمتونةصنهاجةقبائلاتحدتفقد.الإفريقية

التاسع،الهجريالثالثالقرنفيالبربريةوجدالة

علىالعملالاتحادهذاأهدافبينمنوكان.الميلادي

أقصىبينفيماالصحراء،عبرالقوافلتجارةتنظيم

حيثالجنوبوأقصىوالاتا،منطقةحيثالشمال

عمرالاتحادلهذايكتبولمغانا.مملكةتقعكانت

الفرصةتلكغانافانتهزت.تلاشىثمفوهن،طويل

التيالصحراءأجزاءبعضعلىوتسلطت،فازدهرت

.والعربالبربرمنالقوافلتجاريؤمها

أعادواالناميةغاناقوةالقبائلهذهزعماءواجهوعندما

هذالصدأم،020هـ،141سحنةصفوفهمتوحيدثانية

الذي،المسلمالصنهاجيتارسينازعيمهميقوده!الخو،

خاض.مكةإلىحجتهبعدوالجهادالإصلاحبروحتشبع

نفسهتارسيناضحيتهاراخغانا،ضدداميةمعاركتارسينا

شيخ،إبراهيمبنيحيىوخلفهأم،230هـ،134مشة

رسالته.ليكملابنتهوزوججدالة

،الدعوةأعباءحمليشاركهعمنيبحثيحيىأخذ

لجأالذي،الجزليياسينبنعبداللهعلىاختيارهفوقع

بعد(المرابطينتسميةترجعالرباطهذا)وإلىرباطإلى

الصحراء،فيالمنتشرينالملثمينأهلهبينالدعوةفيفشله

الصحيح.السنيالفكرعلىقويةجهاديةج!اعةفىي

التيالمرابطينلدولةنواةأولكونعندماشوكتهوقويت

غانادولةعلىوقضت،الأندلسحتىبعدفيمااتسعت

سيامسيا.

أودغعستمدينةفتحمنالمرابطونوتمكن

صالحوكومبي،أم550هـ،474عامالصحراوية

عليهاوأقامواأم760هـ،946عامغاناعاصمة

منذالمسلمينمنغاناملوكوأضحىمسلما،حاكما

سنةالمرابطيندولةعنانفصلواعندماحتىالوقتذلك

فىالعباسىللخليفةتبعيتهموأعلنواأم،870هـ،048

.مباشرةبغداد

عامالمعاركإحدىفىياسينبنعبداللهقتل

الذيعمربنأبوبكربعدهمنوسار،أم950هـ،145

عمهابناختيارفيموفقاكانوقدعمر،بنيحيىخلف

المبادئتحقيقفيالقويساعدهليكونتاشفينبنيوسف

ابنانتقلماوسرعان.السنغالرباطمنانطلقتالش

الدولةعهدإلىالصحراويالعهدمنبالدولةتاشفين

كانوقد.الإسلامأجلمنالجهادهدفحولالملتفة

فاسمدينةعلىوالاممتيلاءمراكشلمدينةيوسفبناء

أحد-عبادبنالمعتمدلنصرةواسشجاببهذا،إيذانا

ألفونسوخطرلدرء-بالأندل!سالطوائفدولحكام

الطوائفملوكعلىالألحسبانيقشتالةملكالسادس

وانتصروا،الجنوبيةأممبانيافاكتسحوا.هناكالمسلمين

موقعة.،الزلاقةانظر:.الزلاقةموقعةفىألفونسوعلى

والزنجيةالمغربيةالعناصرمزجفىالدولةهذهونجحت

هوجديدحضاريأسلوبعنهتكونمما،والأندلسية

إيطاليانفوذوشلوا،الثلاثةالعناصرهذهالتقاءخلاصة

مثلماالمغربفيصليبيةحربقيامدونوحالوا،البحري

الإسلامنشرفىكبيربدوروأسهموا.المشرقفىحدث

إفريقيا.بغري

فىتدخلالدولةهذهبدأت.المرابطيندولةسقوط

لأسبابتالثمفين،بنيوسفبنعلىعهدفىالأفولطور

إلىالحكمشؤونعنيوسفبنعليانصراف-أأبرزها:

لاممنالفقهاءبعضتأثيرتحتووقع،السلبيالزهد

عهدهفيدولتهفقهاءانصرف2-.السياسةيحسنون

واتجهوا،واهيةبحججالناستكفيرإلىخلفوهمنوعهد

عنوالنهىبالمعروفالأمروتركوا،الثرواتجمعإلى

هجماتصدفىعليهيعولجيشلهميعدلم3-المنكر.

حدفسادهموبلغ،ملذاتهمإلىأفرادهاستسلمبل،الغزاة

فىالثوراتضدهمقامت-4.المسافرينعلىالطريققبم

ماإلىالأندلسوعادتمنها،طردهمإلىأدتالاند!

إفريقيافىثورةضدهموقامت.فوضىمنعليهكانت



البقيةعلىالموحديندولةقضت5-.أحوالهمفاختلت

دولتهم.منالباقية

البربر.؟تماريخ،المغرب:أيضئاانظر

يسقطالذيالضوءمعظميعكسصقيلسطحالمراة

وبالإضافةالضوء.منفقطبسيطاجزءاالمرآةوتمتص.عليه

السطحيكونأنيجبللضوء،ماصغيراسمطحكونإلى

الصوريعكسلكي.سم،،...أحواليإلىصقيلا

أنهاغيرالضوءتعكحم!الخشنةالسطوحوبعض.بوضوح

.صورةأيةتتشكللاولذلك،الاتجاهاتمختلففىتشتته

الفضةمنللغايةرقيقةطبقةبوضعالمرايامعظمتصنع

اللوحويسند.النوعيةفائقزجاجيلوحعلىالألومنيومأو

وتكونالصقيل.سطحهاويحمىالفلزيةالطقةالزجاجى

.الزجاجأمامالعلميةالآجهزةمرأيامنلكثيرالفلزيةالطبقة

عمل-زجاجبدون-الصقيلالفلزياللوحيعملأنويمكن

.المرآة

شكلباختلادتالمراةتعكسهاالتيالصوروتختلف

المرايا-أالمرايا.منرئيعسيةأنواعثلاثةوهناك.المراة

.المقعرةالمرايا-3المحدبةياالمرا-2المستوية

وتعد.مستويةأسطحالمستويةللمرايا.ا!لستويةالمرايا

المرآةعلىالمتعامدالخطويسمى.مستويةمراياالمرايامعظم

بالمراةالضوءويرتطمعمودياانعكاسانقطةأيفىالمستوية

.السقوطزاويةتسمى،العموديالخطإلىمابزاوية

الخطمنألاخرالجانبعلىمساويةبزاويةالضوءوينعكس

الزاويتانوهاتان.الانعكاسزاويةهذهوتسمى.العمودي

دائما.متساوشان

تبدوالتي،المستويةالمرآةعلىتتكونالتىوالصورة

قائمة-أنهاكما.تقديريةعمورةهي،المرآةخلفكأنها

اليسارمنمعكوسةلكنها-لأعلىالصحيحطرفهاأنأي

الذيالجسمحجمنفسفيالصورةوتكون.لليمين

.المراةمنالبعدمتعادلةوتبدو،تعكسه

السطحمنالمقوسالجزءتشبهوهي.المحدبةالمرايا

المحدبةالمراةإنارةحالةوفي.الكرويللجسمالخارجي

وكأنهيبدوالمنعكسالضوءفإنالضوء،منمتوازيةبأشعة

فيالبؤرةوتقع.البؤرةتسمىالمرأةخلفنقطةمنيأتي

مركزوهو.المراةتقوسومركزالمرآةبينالمسافةمنتصف

منه.جزءاالمرأةتشكلالذيالكرويالجسم

يأ،ومصغرةقائمةتقديريةصوراالمحدبةالمرآةتكون

منكثيرفىوتوجدتعكسها.التيالأجساممنأصغر

أوسعرؤيةبمجالتزودمحدبةخلفيةرؤيةمراياالسيارات

تبدوالمنعكسةالأجسامأنإلا،المستويةالمرايابهتزودمما

.مصغرةلأنهاوذلك،عليههىمماأصغر
76ةلمرآا
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تبعدوكأنهاتبدوأنهاإلا،المرآةعندالصورةتكونالملستويةالمرآةفي

تساويالعلياالمرآةوفيأمامها.الجسميبعدهاالتيالمسافةنفسخلفها

نأيجبالسببولهذا)ب(.الانعكاسزاوية)أ(السقوطزاوية

صورةتعكسلكيالأقلعلىالشخصارتفابنصفالمرآةتكون

(.السفلى)المرآةلهكاملة

موقعيعتمد،للحلاقةالمستخدمةمثل-أعلاه-الملقعرةالمرآةفي

إلىبالنسبةأبالأسود(الجسمموقععلىأبالرمادي(الصورةوححم

إذامايحددالجسممو!أنكما)م(.تقوسهاومركز)ب(المرآةبؤرة

مكونةأيتقديريةأم،المرآةأماممكونةأي،حقميةالصورةكانت

.المرأةخلف

قائمةصورةتنتج،أعلاهالتوضيحىالرسمفىمبينةهيكماالمحدبةالمرآة

.المرآةخلفوكأنهاالمكونةالصورةوتبدو،الجسممنبكثيرأصغر

صورةبتحموراءالجسممكئصورةبمعندالجسم

واصغر.وصقلوبةحمثيثيهومساويةومقلوبةحقيتيه

الحلجم.

خ!م

!مكا

كنتحبموبينالجسملمنتعوالمرآةببينالجسم

ألعدمقلوبهحفيقيةصحورةمنأكمرفائمةصوره

الجحمممنالمرآةسطحعبنالصورةوتحدر،الجسبم

المنعكش.الا!ليالمرآةخلفوكأنها
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أةلمرا86

منالمجوفالمقوسالجزءتشبهوهي.المقعرةالمرايا

البؤرةمنكلويوجد.الكرويللشكلالداخليالسطح

وذلك،حقيقيةبؤرةالبؤرةأنكما.المرآةأمامالبؤرةومركز

هذهفيتتلاقىبالمراةالمرتطمةالمتوازيةالضوءأشعةلأن

الشمسيةالطاقةأفرانوتستخدمانعكاسها.عندالنقطة

الشم!م!.أشعةلتركيزالمقعرةالمرايا

صورةالمقعرةالمرآةعلىتظههرالتيالصورةتكون

الحقيقية-الصورةوتتكون.حقيقيةصورةأو،تقديرية

بوساطةوتنتج،المرآةأمام-التقديريةالصورةبخلاف

خواصوتتحد.المنعكسةالضوءلأشعةالفعليالتقاطع

الجسمموقعطريقعنالمقعرةالمرأةبوساطةالمكونةالصورة

المرأةبينالموحودللجسموبالنسبة.للانعكاسالخاضع

ومن.ومكبرةوقائمةتقديريةتكونالصورةفإنوبؤرتها،

صوراتنتجالبؤرةخلفالموجودةالأجسامفإنأخرىناحية

وأومكبرة،مقلوبةأوقائمةالصورتلكتكونوقد.حقيقية

بالضبط.الجسمموقعبحعسب،مصغرة

وعادة.الزينةومراياالحلاقةمراياالمقعرةالمراياوتشمل

إلىمشوهةصورةالمقعرةوالمراياالمحدبةالمرايانوعاينتجما

ما.حد

المكافئ.القطعبمالفوئيالزيغأيضا:انظر

،نالإنسط؟(ا-!ر!ا)احسملمصنالأسرة:نظرا.6ووأا

دي)الإرتالمواريثبمالإسلامفيالمرأةبمالطلاق1الزواج!؟

وأناطالطيعية،حقوقهاأعطتالإسلاملمحيالمرأة

فىودورهاطبيعتها،تلائمالتيالمسؤولياتالشرعبها

الحقوقمجالفىالرجلمعواحدبمستوىوجعلها،الحياة

بالمعروفعليهنالذيمثلولهن):تعالىقال،العامة

تعالى:وقال228.:المقرة*!درجةعليهنوللرجال

ذكرمنمنكمعاملعملأضيعلاأنيربهملهمفاستجاب)

أمابوصفهافهي.591عمرانآلبعض!منبعضكمأنثىأو

لهليسمماوتقديرعنايةكلتلقىزوجةأوأختاأوبنتاأو

بنفستؤخذفإنها،الاخرةفيأما.الإسلامدينغيرفىنظير

تعالى:قال.نفسهالحعسابوتحاسبتماماكالرجلالمعيار

رجلبينفرقفلا،15:مريمفردا!القيامةيومآتدهوكلهم)

اللهإلىقربهاوفيالروحيللتطهرقابليتهاوفى.وامرأة

اللهضرب):تعالىقالتماما،كالرجلالمرأةفإن،تعالى

بيتاعندكليابنربقالتإذفرعونامرأةآمنواللذينمثلا

الظالمين!القوممنونجنيوعملهفرعونمنونجنيالجنةفي

والمسلماتالمسلمينإن):تعالىقولهوكذا،11.التحرم

.53:الأحرا!ا.!..والقانتاتوالقانتينوالمؤمناتوالمؤمنين

الإسلاميالفقهفيالمرأة

تعالى:فقالالنساء،علىقوامينالرجالاللهجعل

علىبعضهماللهفضلبماالنساءعلىقوامونالرجال)

الميزةهذهولكن34.النساء:!أموالهممنأنفقواوبمابعض

النساءعلىالرجالتفضيلتعنيلااشج!!بهااختصالتي

ريب،ولاذلكتتطلبالحياةطبيعةإنحيثمطقا،

أحمدرواه(الرجالشقائق)النساء:يقول!يدفالرسول

ومسلم.داودوأبو

درأوقبولفىالحقالمرأةالإسلامأعطى.المرأةأهية

-الفقهاءبعضعند-للولىوأجسبها،الزواجأرادمن

الصلاةعليهقولهفيوذلكتريدبملامنقبولعلىإجبارها

حتىالبكرتنكحولاتستأمرحتىالأيمالاتنكح:والسلام

)أن:!لإذنها؟وكيفاللهرسولياقالوا(.تستأذن

لقولهالوليالعقدلصحةيشترطولحنعديه.متفه!(تسكت

حقوهوبالخلعيعرفماوهناك(.بوليإلانكاحالاصؤل!!د

تستطيعلاكراهيةزوجهاتكرهحينماللمرأةاللهأعطاه

حقمقابلللمرأةحقالخلعفإنثمومنمعه،العيش

للرجل.أعطيالذيالطلاق

فيالحقللمرأةوالجوار.الأمانإعطاءفيالمرأةحق

المسلمينلغيرالسلمأوالحربفيوالجوارالأمانتعطيأن

رجلاأجارتحينماطالبأبىبنتهانئأمفعلتكما

فكانبميقتلهأنإلآعنهاللهرضيعليأخوهافأبىمشركا

مأياأجرتمن)أجرنا:الحادثةهذهفيعئىورالرسولقضاء

عليه.متفق(هانئ

الإسلامفيالمرأةتتمتع.الاقتصاديالتصرف

،والتصرفالتملكحرية:فيتتمثلاقتصاديةبأهلية

والعملوالهبة(،)التركةالإرثطريقعنتملكفهي

فيوكذأ،تنفقأوفتهبتتصرفأنلهاكما،الشرعي

واوتوكلتوكلبأنجديرةوهيالتصرفاتبقية

مختلففيغيرهاعلىوصيةتكونأو،تو!ي

المعروفة.الماليةالتصرفات

المسلمةالمرأةلقيت.الشرعيةالتكاليففيمشاركتها

عفتها،تصونبأنكفيلةفائقةعنايةالإسلاميالتشريعمن

فرضتالتىوالقيود.المكانةساميةالجانبعزيزةوتجعلها

الفسادذريعةلسدإلآتكنلموزينتهاملبسهافيعليها

تقييداليسالإسلامصنعهفما،بالزينةالتبرجعنينتجالذي

ووحلالمهانةدركفيالسقوطمنلهاوقايةبل،المراةلحرية

اللهجعلفقد.الناظرينلأعينمسرحاتكونأوالابتذال

النبيأيهايا):تعالىقال:العفةعنوانالحجابالتزامتعالى

منعليهنيدنينالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقل

غفورااللهوكانيؤذينفلالعرفنأنأدنىذلكجلابيبهن

.ه!:الأحرا!رحيما!



96الإسلامفيالمرأة

المؤمنينلقلوبطهارةبأنهالحجابوصفكما

رأتإذاأما،القلبيشتهلمترلمإذاالعينلأن،والمؤمنات

القلبكانهناومن.يشتهيلاوقدالقلبيشتهيفقد

لأنأظهر،حينئذالفتنةوعدمأطهر،الرؤيةعدمعند

!اذا)تعالىقال.القلوبمرضىأطماعيقطعالحجاب

أطهرذلكحجابوراءمنفاسألوهنمتاعاسألتموهن

.53:الأحزا!*!وقلوبهنلقلوبكم

المؤمناتإلآبالحجابيخاطبلموتعالىسمبحانهوالله

منيغضضنللمؤمناتوقل):شأنهجلقالفقد

ظهرماإلازينتهنولايبدينفروجهنويحفظنأبصارهن

.13الور:منها!

تعالى:أدلهقالالبيتفيالقرارإلىالمرأةاللإسلامودعا

الأولى!الجاهليةتبرجلبرجنولابيولكنفيوقرن)

وإقامةالنشء،وتربية،الأسرةبناءفأصبح33.:الأحزا!

لدورهاوبيانا،المرأةلوظيفةأساساالهانئةالزوجيةالحياة

لدواعيتقليلاذلكفيأنكما،الحياةهذهفيالأصيل

النساءخروجفتنةمنذلكيتبعقدمما،البيتمنخروجها

.بالرجالواختلاطهن

صؤلمهم!قالالجهاد،المرأةعلىال!سلاميوجبولم

ففيومدلك(الحج)جهادكنعنهااللهرضيلعائشة

المساعدةيدتمدأنللمرأةيمكنالقاهرةالحربيةالظروف

بعضعنوردوقدقدرتها،بحعسبالجهادفي

عنالبخاريروىفقد،ذلكعلىمايدلالصحابيات

ونداوينسقيض!ه!انرء"كنا:قالتأنهاإحداهن

لهاالجائزمنأنكما".المدينةإلىالقتلىونردالجرحى

بيتهافىوصلاتها،الفتنةأمنتإذأالجماعةصلاةحضور

أمنتإذاالعيدينصلاةحضورلهاويندبلها.خير

لهن.صلاةلااللائىحتىالنساءفتخرجأيضا،الفتنة

تحضرأنلهاأنكما.المسلمينودعوةالخيرمنليشهدن

مجالهناكيكنولمالفتنةأمنتإذاالعلممجالس

.بالرجالللاختلاطها

الإسلامفيالمرأةحولشبهات

فقد،الإسلامفىالمتميزالمرأةوضعمنتقدمممابالركم

والديةوالميراثالشهادةمنها:،شبهاتعدةحولهأثيرت

.الزوجاتوتعدد،والعمل

نتيجةالجوانبهذهفىوالرجلالمرأةبينفروقتوجد

لاعتباراتأو،واقتصاديةواجتماعيةطبيعيةلمقتضيات

رجلينبشهادةالحقوقبهاتثبتالتيهى.الشهادة

شهيدينواستشهدوا):تعالىقال،وامرأتينرجلأوعدلين

ترضونممنوامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإنرجالكممن

!الأخرىإحداهمافتذكرإحداهماتضلأنالشهداءمن

.282:المقرة

،المرأةكرامةمنتنقصلاالمسألةهذهأنوالواقع

تماما.كالرجلاقتصاديةأهليةلهاالمرأةوأنخصوصما

بصورةالنسشءرعايةفيالاجتماعيةوظيفتهابحكم،فالمرأة

يتعلقماتنسىقد،طويلةلفتراتبالبيتوجودهاتقتضى

المعاملاتهذهوأنخصوصا،الناسبينالماليةبالمعاملات

هذهفييحدثلمانسيانهاجاءهناومننادرا،إلاتقعلا

شهادةوتعتمدلتذكرها.أخرىإلىواحتياجها،المعاملات

غيرها،عليهايطلعلاالتيالأمورفيالوأحدةالمرأة

النساء.شؤونوبعضوالرضاعكالولادة

تعالى:قولههىالميراثفيالشرعيةالقاعدة.الميراث

منالحكمةولعلأ.أ!الساء:الأنثيينحظمثل)للذكر

نفسهاعلىبالإنفاقتكلفلمفالمرأة،واضحةذلكوراء

ومماوأختا.وأماوزوجابنتاحياتها،مراحلجميعفي

قررهما،المرأةلكرامةإهانةليعستالفروقهذهأنيؤكد

فيوالرجلالمرأةنصيبافيهاشساوىحالاتفيالشرع

يكونالتيالحالة)وهيالكلالةحالةفيوذلكالميراث

هنا(.الحياةقيدعلىوالدولاولدلهليعرالمتوفىفيها

هـان):تعالىلقولهالأممنوالأخالأختنصيبايتساوى

واحدفلكلأختأوأخولهامرأةأوكلالةيورثرجلكان

الأمنصيبايتساوىكما.أ2!السماء:السدسمنهما

ذكورأولادلهالمتوفىولدهمايكونأنحالةفيوالأب

وذكور.إناثأوفقط

قتلمنأنهوالديةمجالفيالشرعيالأمر.الدية

أكانوسواء،امرأةأمرجلاالمقتولأكانسواءيقتلعمدا

فيتحساويانوالرجلالمرأةلأنوذلك،امرأةأمرجلأالقاتل

كانأوالقصاصعنالوليمنتنازلحدثفإذا.الإنسانية

الشرعأنوالواقع.الديةدفعذلكعلىترتبخطا،القتل

تكونوقد.الرجلديةنصفالمرأةديةأنقررالإسلامى

الرجلوهو-عائلهايقتلحينمااللأسرةأنذلكفيالحكمة

)الأم(.المرأةخسارةإلىقياساأكبرالماديةخسارتهاتكون-

منللأسرةوالكعسبالعملأنالأصل.العملى

نأللمرأةأباحقدالإسلامفإنذلكومع.الرجلمسؤولية

علىيترتبولمالفتنةوأمنتلذلكاضطرتإذاتعمل

علىالمرأةيشجعلاالإسلامأنغير.شرعيمحظورذلك

والبناء،،والجزارة،كالحدادةوطبيعتها،تتنافىالتيالأعمال

المناجم.وأعمال

توليمنالمرأةالإسلاممنعأنالناسبعضيظن

منتقليلفيه(،العظمى)الإمامةالدولةرئاسةمنصب

أصوله،فللإسلام.الصوابعنبعيدوهذاشأنها.
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ومنصب،المرأةبهاتلتزمأنينبغياكتيوأخلاقياته،وقواعده

تلتزمأ!عليهاالعسيرأوالمتعذرمنيجعلالعظمىالإمامة

وهذاتتلاءملاوالنفسيةأرزهنيةاالمرأةطبيعةأنكما.له

مل!صاتووجوديبطلها.لاأغاعدةاوشذوذ.المنصسب

يجعلح!افيا!عبباليس،الأمبعضتارتفيمقتدرات

بعف!شيهاتوافرتإذاخليفةامرأةينصبونالمسلمين

ئملفاأفالإسلام،ثمومن.المنصبلهداالصالحةالصفات

وإنحتى،بمصالحهمأعلموهوالناسربللناسوضعه

لعضالتشرلميابعضبعضهماعلىخفيت

.الأحوال

قائماأمراالتعددوح!انالإلمملامجاء.الزوجماتتعدد

عددفقد.السابقةوالأديانالمجتمعاتوفي،العرببين

،السلامعليهما،وسليمان،وداود،ويعقوب،إلراهيم

اليهوديئنارر،ظاوأ،كأ.ا!صاماللهألبياءمنوغيرهم

النصرانيأصماالعافيمباحاأضعدداوبقيالتعدد،والنصرانية

ثتبفيجاءكما،الميلاديعشرالسادسالقرنحتى

ال!وروبية.التاريض

،فأقرهحدود،لهوليعي!موجود،والتعددالإسلامحاح!

،الزوجاتبيناحدلالهواشترط،الأربععلىومئالزيادة

خافوإنالتعدد،عليهيحرميعدللنأنهالرجلعلمفإن

رسولعنرويوقد.واحدةعلىالاقتصارفعليهيعدلألا

إحداهماإلىفمالامرأتانلهكانت)من:أ!قاأنهط"ي!الله

بسادز!رهأح!دالإمامرزاه(مائلوشقهالقيامةيومجاء

!ححيح.

مافانكحوااليتامىفيتقسطواألاخفتموإن)تعالىقال

تعدلواألاخفتمفإنورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطاب

نأنستطيعواولن):تعالىوقال3.الساء؟.!.فواحدة

فتذروهاالميلكلتميلوافلا،حرصتمولوالنساءبينتعدلوا

.921السعاء!كالمعلقة

فيه.يتحكماأنالإنسانيستطيعلاالقلبيوالميل

فلا،أملكفيماقسميهذاإن)اللهم:يقولووش!فالرسول

أحمدعرالتفسيرفيكترالى!رواه(أملكولاتملكفيماتلمنى

صحيح.إيسادهدا:وقالاحسراوأ!ححا!

علاجا،،العدللهواشترطالتعدد،الإسلامأباحوقد

والجسمية،النفسيةوحاجاتهمقدراتهمافيالناسلتفاوت

وإغلاق،الحلالبابلفتحوالعفافللإحصانومسبيلا

وصحابتهضل!!إي!،اللهرسولعددوقد.والخادنةالسفاحباب

بعدهم.منالمسلم!!وعامة،والتابعونعليهما،الدهرضوان

لعد،قريبعهدمنذإلاالتعددعلىهجومانسمعولم

المسلمين.لبلادالفكريالغزو

فقد،الإسلاميحدثهأسما-مضىكماالتعددونظام

نفسها.التعددترفضالتيالبيئاتفيحتىموجوداكان

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

!!الرسولروحاتالإسا،ماعروةأحد،

لمواريتاالحهادالأسرةا

فوعالموصرعنا

الإسلامىالفقهفيالمرأة-أ

المرأذاهلية-أ

والحوارالأماداإعصاءيا!رأةحق-!

التصرهـ11،قتصادي-!

الشرعةاش!طأج!اششتهاصتسارد

الإسلامفيالمرأةحولشبهات-2

الط-داحثحهادةا

الزوحاتتعددهـا!يرات-!

يةالد-ج

أسئلة

ااالإسلام؟فياشحل5المرأدس!!المروثأه!ما-1

؟والمرأةحلا!س!!الإسا،مساوىشيرو-2

الرح!؟شهادةاهـهـأةشنهادذتعادا!ا،أء-3

3اضعددافيالإسلامارأيما-4

السماويةالكرةنصففيثبةكواوواووأة

الشرقيالشماليالركنإلىشرفاوسبرحمنتمتد،الشمالي

وأكض(.المجنح)الفرسبيجاسوسكبةل!صالعظهيماللمرلغ

مرلغوي!صم!طالفيراتز،ويدعىمعطوعا،المسلسلةالمرأةنجوم

حلزونيةمجرةوهي،المسلسلةالمرأةومجرة.بيجا!عوس

وسطضبابية،باهتةنقطةتظهر،الشمسينظامناإلىقريبة

المسلسلة.المرأةكوكبة

الرائدةالأسا!يةالكتبمنكتابالئحولينمراتب

عبدالواحد،الطيبأبوآلفهوالنحو.اللغةعلماءتراجمافي

فياللغةعلماءمنم(629هـ،35أ)تاللغويعليبن

"الإتباعمنهاكثيرةمصنفاتله.الهجريالرالغالقرن

.الإبدال

فيالأولىالكتبمنالحتابهذاأنمناشغه!وعلى

وقد،المادةغزيري!شلماأنهإلآوالنحواللغةعلماءتراجم

فيالتأليفلحركةبالنسبةاشمانفيتقدمهإلىهذايرجع

المترجمعدديتجاوزلاالحجمصغيرفهو.الميدانهذامثل

بقليل.إلاالستينشيهلهم

بعضهاإنحتىالتراجماقتضابالكتابعلىوالغالب

بعضفيهتطولفقدذلكومع.ثلاثةأو!مطرلنعلىيزيدلا

صفحة.عشرينقاربتالتيالأصمعيكترجمةجداالتراجم

،الكتاببموضوعتتصمللخطهبةأممتابهاللغويقدم

ثماللحنظهورأولفذكر،عدةموضوعاتشيهاتناول

.فشوه
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أولالدؤليالأسعودبأبىتراجمهالطيبأبواستهل

عمربنعيسىثمالعلاء،بنعمروبأبىأتبعهثم،النحويين

بعدهم.ومن

عنوانه،منيتبينكما،اللغويالطيبأبيمنهجويقوم

العلم.منومنازأ!مواللغويينالنحويينمراتبذكرعلى

فحين،وتلاميذهمالشيوخبينالربطعلىحريصاوكان

اللغةعنهأخذ"لموقد:قالالأنصاريزيدأبيلترجمةعرض

لمسيبويهأنذكرثملم!.وحسبكلمحيبويهمنهم،الناسأكابر

أبايعنيفإنمالملمبعربيتهأثقمنحدثنيلملمكتالهفييقولحينما

زيدء!.

تبرزالعلماءجماعاتبينالربطفيالطريقةوهذه

لكنها،الشئوالتلميذ،بينوالعلاقةوالعطاءالأخذصلات

المنهجاضوابفيالمصنفأوقعتآخر،جانبمن

يكنفلمعليها.يسيرالتنظيمفيخاصةطريقةمنوخلوه

وأمعجميترتيبعلىولازمنيترتيبعلىمبنياالكتاب

لمحيثذلكفيالعذرلهولعل.جامعةصفةأيعلى

فيالحجمصغيركتابإلاالفنهذافيمؤلفيسبقه

سعيدأبوالقاضيألفهوأخبارهمالبصرةنحاةتراجم

لسيرافي.ا

وهو.عنهونقلواأممتاباهذامنالمتأخرونامشفادوقد

.مفيدةبفهارسومذيلمحققمطبوع

العربية.اللغةبمالنحويةالمدارس:أيضاانظر

العهدأو،المقدسةالعبريةأعتبامنكتابالمراثي

وأ587عامفىوالمعبدالقدستدميريندب،القديم

نبي-أرمياالنبيكتبفقدللتعاليموطبقا..مق586

منكثيرافإن،ثانيةناحيةومن،الكتابهذا-التدمير

آراءلالعكسالمراثيكتابمحتوىأنيعتقدونالعلماء

أرميا.

والفصولشعرا،المراثيلكتابالخمسةالفصولكتبت

ثلاثةأومقطعكلمعألفبائيا،مرتبةقصائدالأولىالأربعة

الألفباءبتريتببحرفتبدأالثالثالفصلمقا!!ي

المروعةالحالاتالأولىالأربعةالفصولوتروي.العبرية

المؤلفيعزو.القدسانحطاطوتندبالتدمير،جلبهاالتي

ومع،آثامهمبسببللشعبالربعقابإلىالنوازلهذه

فيأملاالمؤل!يعطيالوالممع،اليأسمنالرغموعلى،ذلك

اللهإلىبطلبالخامسالفصلوينت!،لعبادهالربإنقاذ

لإسرائيل.يغفرأن

السعلطانام(.388-؟هـ،197-)؟الأولمراد

بنالأولعثمانبنأورخانالسلطانبنالأولمراد

العثمانية.ولةأولأسلاطينثالث،أرطغرل

هـ،762عامأورخانوالدهلعدالسلطةتولى

أوروبافيالفئالإسلامي!مياسةفيمضى.أم036

مشةأدرنةعلىاستولىواحد.وقتفيالصغرىوآسيا

منالقسطنطينيةبعدالثانيةالمدينةوهيأم،036هـ،762

سنةلهعاصمةوأتخذها،البيزنطيةالدولةفىالأهميةحيث

مقدونيا،أقاليمافيبجيشهوانطلق.أم366هـ،768

زاجراوينيزاجرا،وأمعكىقاردارعلىفاسستولى

تقريبا.تراقياجمئأجزاءلهودانتوغيرها.وقيليبوبوليس

67)4الخامساوربانالبابافدعاضدهأوروباتحركت

ضدحربإلىأم(037-1362هـ،772

جزيرةشبهوحكامالمجرسوىلهيستجبولم،العثمانيين

الخطر.منلقربهموالبلغار،الصربوبخاصةالبلقان

فانهزمماريتزا،نهرعلىتشيرمنقربالجمعانوالتقى

ملكونجاالنهر،فيوغرقاالصربيانال!ميرانوفرالحلفاء،

بأعجوبة.المجر

تراقياإقليمفتحاستكمالللعثمانيينالانتصارهذاأتاح

صربيا.وشسرقيبلغارياجنوبىإلىووصلواومقدونيا،

بزعامةأم387هـ،978عامجديدبلقانيحلفوتكون

فيالعثمانيينوهزم،العثمانيينأ!مد،الصربملكلازار

مرادكانحينماأم،387هـ،978عامبلوشنيكمعركة

بالحلفوالتقىأوروبا،إلىفزحفالصغرىآسعيافيغائبا

واستولىالحلفاء،وهزم،المشهورةالأولىقوصوةمعركةفي

فيالوقتذلكمنذدخلتالتي،الصرببلادعلى

فقتل،فقتله،جريحصربيجنديبهغدر.الإسلام

سلطانهملمقتلثارالازار،فيهمبمنمنهمكثيرينالعثمانيون

.مراد

الدولة.،العثمانية:أيضانظرا

-اء46هـ،أ400-9)3ءالثالثمراد

الدولة!علاطينمنعشرالتانيالسلطانأم(.595

سليموالدهبعدأمحرشأاعتلى.لالممطخبولولد.العثمانية

سياستهأدت.أم574هـ،829عامالأولسليملنالثاني

فيواشتعلتمعنين.لعدةالإنكشاريةجندهعصيانإلى

العثمانيونواضطر،والعثمانيينالمجربينالحربعهده

أوصىعهدهوفي.أوروبافيالمواقعبعضمنللانسحاب

للدولةالتابعترانسلفانياأميربانتخاببولونياأشراف

حمايةتحتبذلكفصارت،عليهمملكاالعثمانية

معاهدةبموجببحمايتهاالعاليالبابتعهدثمالعثمايخين،

فرنسامعوالقنصليةالتجاريةالامتيازاتجدد

حماشهوبسطلصالحها،أخرىبنوداعليهاوزاد،والبندقية

إقليمإليهوضمأسعبانيا.معصلحاووقع.مراكعشعلى



الثانيمراد72

وشروان،أم575هـ،839عامحاليا()جورجياالكرخ

ماتوتبريز.أذربيجانمنوقسما)إيران(،فيولورستان

بإسعطنبول.

مرادام(.154-؟هـ،855-)؟الثاليمراد

سلاطينسادس،الأولبايزيدبنالأولمحمدبنالثاني

هـ،82ءسنةوالدهبعدالسلطةتولى.العثمانيةالدولة

مدينةاحتلأنهالعسكريةأعمالهأبرزمنكان.أم142

حركاتعلىوقضى.أم043هـ،834عاممعالونيك

!شةالمجرمملكهدنةوعقد.البلقانفيأضمردا

هـ،ء83عامألبانياجيشهودخل.أم428هـ،832

ووقفألبانيا.جنوبيويانياآرتاعلىواسعتولى،م1341

إلىأوروباوتنادتالمجر،عاصمةللجرادأبوابعلى

منالمجريهنياديحنابقيادةالحلفوتمكن،لصدهحلف

،أم442هـ،846لعشةمعاركأربعفيالعثمانيينهزيمة

هـ،848صلكلاممعاهدةعقدإلىالعثمانيونواضطر

أقاليمبموجبهافقدوامعزيجيدين،بمعاهدةعرفتأم444

وهاجمالمعاهدةهسيادينقضوعندماووالاشيا.الصرب

عاموهزمهمراد،لهتصدىفارناوحاصربلغاريا،

الرسوليوالقاصدالمجرملكوقتلأم،444هـ،848

هنيادي.حملةرافقاال!ذينوالأمعقفينالبابا()ممثل

فارنا،لهزيمةالثأر-الجديدالمجرملك-هنياديأرادوعندما

معركةفيأم448هـ،ء28عاموهزمهمرادبهالتقى

الثانية.قوصوة

دولته.عاصمةفيالقلبيةأصسكتةبامرادتوفي

أهـ-)346كاملمصطفىمراد،

ولدمصريسياسىمرادكاملمصعطفى(.-م2791

عسكريةعلومبكالوريوسعلىحصل.بالقاهرة

أغاهرةاجامعةمنتجارةأصريوسوبكا(مأ!4)8

والتعليم،التربيةوزيرمكتبمديروظيفةلثمغلأم(.59)4

المصريةوالشركةالأقطانشركةوإدارةرئاسةتولىكما

الأحرار،حزبرديمس.والتفريغوالشحنللنقلالأمريكية

وجوائزنياشينعدةعلىوحصل،الشورىمجلسوعفهمو

وعربية.دولية

فيأحرىكلمةمعتشتركمفردةكلمةاوواد!

الإدراكمثل،اللفظفياختلافهمامعمنه،حزءأومعناها

غيربالمفرداتمختصوالمرادف.وضعرىوباع،والفهم

لاوحدهالشيءفاصعم،المركبةأوالمفردةالمصطلحات

الناطقالحيوالخلوقالإنسانمثل،المرادفمنيكون

المفحر.

مستقل،وهوالمعنىعلىيدلأنالمرادففيويشترط

الإنسانجاءمثل:،منهالمعنويالتوكيديعدلاولهذا

أما.للإنسانمغايرمعنىذاتمستقلةفالنفس،نفسه

والبشر،الإنسان:مثل،مرادفهأفادهمافيفيدالمرادف

.والضربأحسلوا،والصارموالسيف

شرحافيكونالاخربممنأجلىالمرادفينأحديكونقد

دونقومإلىبالنمسبةالحالينعكص!وقد،الخفيللاخر

التداخلفيهاينتشرالتيالبيئاتفيالمرادفوينتشر.آخرين

واللهجى.اللغوي

الجزءيم!يالكمثرىشكلفيصغيركيسالمرارة

الكبدتفرزهاالتيالصفراءويخزنالكبدمنالسفليالأيمن

وتستطع.الإنسانوفي،الفقاريةالحيواناتمعظمفي

ويتصعلالصفراء.منمليلترا45بنحوالاحتفاظالمرارة

التيالكيسيةالقناةيدعىلألبوبالمرارة)عنق(جذع

معاالقنواتهذهوتشكلالكبد.منالكبديةالقناةتدخل

العامة.الصفراءقناة

عبرالكبدمنالصفراءتنساب،الهضمعمليةوخلال

فىالصفراءوتفرغالعامةالصفراءقناةإلىالكبديةالقناة

ولايحتاج.الدقيقةالأمعاءمنالأولالقسماعشر،الاثنما

فيتستمرولكنها،الطعاموجباتبينالصفراء،إلىالجسم

وتبقى.العامةالصفراويةالقناةإلىالكبدمنالانسياب

مستديرةمائلةضمبهعضلةبوساطةعشرالاثناعنلعيدا

ويرغم.أوديمصرةوتسمى،الفتحةحولبشدةتلتف

ويخزنيركزحيث،المرارةإلىالانسيابعلىالسائل

الهضم.عندأ،يحتاجحتى

تص!ال!جد.قنتحهاالتيالهضماعصارةالصفراء،يحزلىحيصالمرارة

الدقيقة.الأمعاءإلىالعامةالصفراءقماةعروالكبدالمرارةمرالصفراء



37البصريللفلكالوطنيةالمراصد

كوليسيستوكينين.يدعىهورمونبعملالمرارةتتقلص

الدقيقة.الأمعاءمنالعلويالجزءفيالهورمونهذاويتكون

الصفراءداخلأحياناالمرارةحصواتوتتشكل

قناةفيالقاسيةالصغيرةالكتلهذهتنحصروقد.المركزة

قناةان!سداديؤديوقدشديدا.ألمامسببة،العامةالصفراء

الجلدفياصفراروهو،اليرقانمرضإلىالعامةالصفراء

ويعالج.اليرقانانظر:.الدمفيالصفراءتجمععنينبج

قدولكنجراحيا،المرارةباستئصالالمرارةحصوةالاطباء،

يمكنالاخروبعضها.بالعلاجالمرارةحصىبعضتذاب

وينتج.الحصىمفتتتدعىنبيطةبا!متخداممعالجتها

إلىالحصىتكسرتصادميةموجاتهذاالحصىمفتت

جذا.صغيرةأجزاء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهورمونءالصفراالأمعاء

اليرقانلكبداالهضميالجهار

المراسلبماليوميةالصحيفة،الصحافةانظر:.المراسل

لحربي.ا

أخباريغطيمذيعأوصحفياوويياوواول

تلفاز.أوراديوأومالصحيفةوالمعاركالعسكريةالحملات

إضافةوالتحقيقاتالمثيرةبالأخبارالصحفيالعمليتسم

ومع.الإصابةأوكالقتلللمخاطربهالعاملينتعرضإلى

أنحاءكلفيالمعاركبتغطةالصحفيونيقومفقدذلك

العالم.

بريطانيحربىمراسلأولراسلهواردوليمكان

التايمز.لجريدةأم(856-)1854القرأحربيغطي

أوائلمنديفيزهاردنجريتشاردالامريكيالصحفيوكان

الهامةالنزاعاتمنستةغطىحيثالحروبفيالمراسلين

ونستونحصلوقد.ام098فيالكوبيةالثورةمنابتداء

مراسلشهرتهعلى،الأسبقبريطانياوزراءرئيس،تشرتشل

جنوبفىالثانيةوالإنجليزالبويرحربغطىعندماحرب

أيديفيأسيراو!وقدام(.209-أم)998إفريقيا

جنوبفى(هولنديأصلمنالبيض)السكانالبوير،

.الوباستطاعأنهإلاإفريقيا،

المعاركقلبفيالأنباءالحربيونالمراسلونغطىوقد

ومنأم(.819-191)4الأولىالعالميةالحربفي

موروإدواردالأمريكيالمجالهذافىالمشهورينالمراسلين

العالميةالحربفيالمذياعخلالمنصوتئاتقريراقدمالذي

0591)الكوريةالحربوفيام(،459-1)939الثانية

كامرونجيمسالبريطانيالصحفيوالمذيعأم(،539-

تشارلزوالأمريكى،والفيتناميةالكوريةالحربينغطىالذي

،السبعينياتفىاللبنانيةالأهليةالحربغطىالذيجلاس

،الهرباستطاعولكنهرهينةأخذوالذي،والثمانينيات

نزاعغطىالذيهيستنجزماكسالبريطانىوالصحفي

.ام829عامفىالفوكلاندجزر

.ولسونجبلمرعدانظر:.هيلمراصد

مجموعةالبصريللفلكالوطنيةالمراصد

مرصد:وهي،أمريكيةفلكيةبحثمراكزثلاثةمنتتكون

بينماسيروتولولوعدومر،الوطنيبيككيت

المراصدتأسعست.الوطنيالشمسىوالمرصد،الأمريكتين

مراكزأهملتضم،ام849مشةالبصريللفلكالوطنية

.واحدةمؤسسةفيالبصريللفلكالمتحدةالولايات

البصريةالتلسكوباتاستعمالالبصريالفلكويتضمن

صورلتكوينالحمراءوتحتالمرئيةالأشعةتلتقطالتي

انظر:نسبيا.قريبةأخرىوأشياءوالكواكبللشمس

علم.،الفلك

التيكيتقمةعلىالوطنيبيككيتيممرصد

وهوأريزونا.بولايةتوسونغربيجنوبكم59تبعد

الكرةنصففيالبصريللفلكالمتحدةالولاياتمركز

النجومكيتقمةفيالفلكعلماءيدرس.الشمالي

أكبروهىبصريا،تلسكوبا61بولمماطةوالكوأكب

تلسكوبالمجموعةهذهتضم.العالمفىفرديةمجموعة

سم،004قطرهامرآةعلىيحتويالذيالعملاقمايل

المجراتلدراسةمايلتلسكوبالفلكعلماءويستعمل

.النجوموأشباهالخافتة

جبلوهوسيروتولولو،فيسيروتولولو،مرصديقع

علماءويدرس.تشيلىفيسرينا،شمرقيكم08يبعد

فيلاترىالتيوالكوكباتالنجومالمركزهذافيالفلك

ادذوالمرصدتلسكوبويعد.الشماليالكرةنصف

خطجنوبيعملبصريتلسكوبأكبرسم،004

ألاستواء.

توسونفيالموجودالوطنيالشمسيالمرصديقوم

برجتلسكوبالمرصدويدير.الشمسحولبدراسات

فيساكرامنتوقمةفيأخرىوتلسكوباتالتفريغ

الشمسيماثماكأر..روبرتوتلسكوبنيومكسيكو،

ماثتلسكوبويعد.كيتبقمةآخرتفريغوتلسكوب

مننظامايستعملحيثالعالمفيشمسيتلسكوبأكبر

سم.08قطرهاويبلغ،للشمسصورةلإنتاجمراياثلاث

برامجعدةأيضاالبصريللفلكالوطنيةالمراصدتدير

الشامل،التذبذبشبكةمجموعةمشروعمثل،فلكية

الذبذباتلدراسةآليةلمراصددوليةشبكةتستخدموهي



مصطفيبنأحمدالمراغى،74

هذهملاحظةوتساعدالشصه!،سطحعلىالخفيفة

الشص!.داخلالنشاطفهمعلىالعلماءالذبذبات

التنميةبرنامجيدعىللمرصدآخربرنامجشرعوقد

ألالاتلاستعمالجديدةتقنياتتطويرفيالمتقدم!

وتسمى،التقنيةهذهالأرضعلىأفضلاستعمالأالبصرية

يسببهالذيالتشوهإلكترونياتخفض،التكييفيةالبصريات

للأجراموضوحاأكترصورلإنتاجالجويالغلاف

تلسكوبتصميمفىأيضاالبرنامجهذاويدخل.السماوية

قطريقدرمراياأربععلىيحتويجديدةتقنيةذيوطني

سم.297منهابكل

المتحدةالفلكعلمفيللبحثالجامعاترابطةتدير

جامعةعشرينوتشمل،البصريللفلكالوطنيةالمراصد

وكالةوهى،الوطنيةالعلوممؤسسةمعمتعاقدةأمريكية

.المتحدةالولاياتلحكومةتابعة

.التلسكوبالمرممد؟:أيضاانظر

؟هـ،1371-؟)مصطفىبنأحمد،المراغي

ولدمفسرعالم،المراغيمصطفىبنأحمدأم(.519-

درسثمبها،ودرسبالقاهرةالعلومدارفىتخرجبمصر،

سهلأسلوبهالمرافيبتفسيريعرفكبيرتفسيرله،بالخرطوم

المراغىغيروهو.بالقاهرةالمراغيتوفى.واضحةوعبارته

سابقا.الأزهرشيخمصطفىمحمدالشيخالكبير

1031هـ،476-007)الوهابعبد،المراغي

الولىعبدبنعبدالرحمنبنالوهابعبدأم(.363-

ببهاءيلقب.أصولىشافعىفقيه.المراغىالسلامعبدابن

السبكيالدينتقيعنالعلموأخذبالقاهرةولد.الدين

الشامإلىخرجثم.القونويالدينعلاءالشيخولازم

،والأصولالكلامعلمفيبارعاإماماكانواستوطنها.

كتابأألف.للهوالمراقبةوالتدينالذكاءبحدةمعروفأوكان

والعمل،العلمفيالزللمنالمنقذسماهالكلامعلمفى

بدمشق.توفىأيضئا.الفقهأصولفىكتابوله

الصناعي،التجسسانظر:الإلكتروئية.المراقبة

الهاتفي.التنصت

الهاتفي.التنصتانظر:.السمعيةالمراقبة

التجسسانظر:.الهاتفعلىالسمعيةالمراقبة

(.أخرى)استحداماتالراديو،الهاتفيالتنصت،الصناعى

القوات)نىالرادارانظر:الفضائدلآ.المراقية

(.المسلحة

مراكايبوبحيرة

فيبحيرةأكبرمراكايبوبحيرة.يحلرةمراكاليو،

للمنتجاتالتجاريالمائيالطريقوهي،الجنوبيةأمريكا

فنزويلا.غربيشمالالواقعةبالنفطالغنيةوالمنطقةالزراعية

بقناةالكاريبىبالبحرترتبط2.أكم32512مساحتهاتبلغ

طولهيبلغجسروهناكفنزويلا.بخليجوكذلكقصيرة

يسمحبحيثمرتفعالجسرهذأ.القناةعبركم9.8

إلىالمتجهةطريقهامواصلةمنالمحيطاتعابرةللسفن

وعلىالبحيرةفيالنفطةالابارمنالعديدويوجد.المحيط

سواحلها.طول

الإبحار.انظر:.الشراعيةالمراكب

جبالسفوحشمالفيتقعمغربيةسدينةصا!ئ!

-03)الدافئةالمعتدلةالمنطقةفيالكبير،الأطلس

تجاريموقعفي،المغربغريجنوبفيشمال!(04

حراتهادرجةوتبلغ.الجنوبيةالصحراءمناطقمعهام

م.928إلىوترتفع)يناير(،الشتاءفصلفيم1.11

منكميةالمدينةعلىوتسقط)يوليو(.الصيففي

السنةفيملم()923بوصات01تبلغالشتويةالامطار

وخليجالأطلسيالمحيطمنالقادمةالغربيةالرياحبسبب

المكسيك.

القديمةالعواصممنواحدةمراكمقتعتبر.الأهمة

البيضاءالداربعدبهالمدنكبرياتوثالثة،للمغرب

ومتنزهاتها،وحدائقها،بمساجدهاالمدينةوتشتهر.والرباط

عدداوتضم.اللونالقرنفليالطوبمنالمشيدةومبانيها

وطحن،الأغذيةتعليبمثلالرئيسيةالصناعاتمن

بهاتوجدكما،والمنسوجاتالجلود،وصناعة،الدقيق

هىمتخصصةوكلية،عياضالقاضيوجامعة،عامةمكتبة

للموسيقى.الوطنيالمعهد

/\-ع!!ثطرلخ!لكا711-أد!باالهولنلل!اذنتيلحزر

كاشبالرببي!إ+9)ه!ا(-سلأء)هولندا(!

-/،!ص-شللابيلحح!خييج.ح!
2-كلصزسمارناسات!دلوجممولا،س

نكعو!لارا6ء"7.صأبمبيماسكا!روح!كىس

ح!ووالملأنجحيرذ-لسسة.مص

،يا/،لاركيسي!يلو
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الحاقي.واذذنالمبانىفيهاتظومراكشمدينة

القرنفىمراكشمدينةتأسعست.والتاريخالنشأة

مأ580هـ،045عاموقيل452عامالهجريالخامس

فيالزلاق!موقعةبطلتاشمفينبنيوسفالسلطانمنبأمر

فىوتقدمهاازدهارهاأوجإلىالمدينةووصلت.الأندلس

فيبشدةتدهورتثم،الميلاديعشرالخامسالقرن

اللاحقة.العصور

المدينةتطوقالتيبأسوارهاتحتفظالمدينةتزالولا

ومساجدهابقصورهاالأثريةمبانيهاتشتهركما،القديمة

)الكتبية(.جامعخاصة

741332.مراك!شمدينةسكانعددبلغ.السكان

إلىالعددوزاد.أم719عامإحصاءفينسمة

يجعلهامماام.199عاممنتصففينسمة728(943

بعد-السكانعددحيثمن-المغربيةالمدنكبرياترابعة

معسكانهاعددويبلغ.وفاسوالرباطالبيضاءالدار

أكبرثالثةيجعلهامما،نسمة0001571ضواحيها

.والرباطالبيضاءالداربعدالمغربفىالحضريةالمناطق

57المراهق

الفرنسية)السيطرةالمغربانظر:الفرئسية.مراكش

(.والأسبانية

فيالقويةالأخشابذاتالأشجارمنمجموعةالمرالى

الأوروبيةالأنواعوتنمو.الشماليةوأمريكاوأوروباآسيا

منتربةعلىتنموماوغالبا.م03إلىطولهايصلحتى

الصغيرةالمزهرةوالمرانةأوروبا،شماليفيالجيريالحجر

أوراقذاتوهىأوروباجنوبيفيتنموجذابةشمجرة

وأزينةشجرةغالباتزرعبيضاء،أزهارمنوعناقيدضخمة

وأللظلتستخدمأنيمكنالمرانأشجارأنكما.ظل

الحمراءالمرا!أشجاروتنتشر.التعريةمنالتربةلحماية

.المتحدةالولاياتفيوالبيضاء

ماورقةولكل.أزواجفىوفروعهاالمرانأوراقوتنمو

والمؤنثةالمذكرةالزهرأتوتنمو.وريقة11و5بين

المجنحةثمارهوتشبه.منفصلةأشجارعلىعادةالصغيرة

الموسماخرفيوتنموالزورقمجاديف،مفايحالمسماة

الخريف.فيوتتساقط

مقابضمنهوتصنع،وقويصلبالمرانوخشب

القاعدةكرةومضاربالبساتينوأمشاطوالمعازفالمجارف

علىالتزلجومزلاقاتوالمجاديفوالأثاث)البيسبول(

الجليد.

.الشجرة،الأمريكيةالفاغرة؟الجبلرماد:أيضاانظر

ولمالالفولةمرحلةتجاوزالذيالشخصهوالمراهق

مراهقاالشخصالمجتمعاتمعظموتعتبربعد.الحلميبلغ

مفهوميكونوبالتالي،الأقلعلىسنة18إلى13سنمن

عليهاصطلحلماتقريبامرادفاألمجتمعاتتلكفىالمراهق

يعدالإسلاموفي.العشرينودونالعاشرةبعدمابابن

البلوغويكون،الشرعيالتكليففيأساسياشرطاالبلوغ

هنالكأنكما،للفتاةالشهريةالدورةبدءأو،بالاحتلام

.البلوغعلىتدلأخرىعلامات

والفتياتالفتيانأنتقريباالمجتمعاتجميعتعتبر

النضجمرحلةتبدأعندماالطفولةمرحلةيتجاوزون

فىالنمومنالمرحلةهذهالصغارمعظمويبدأ.الجنسي

العشرةبدايةأوأعمارهممنالأولىالعشرالسنواتنهاية

لهيسمحأنالشخصيتوقعالذيالعمرولكن.الثانية

يختلفراشداشمخصئاباعتبارهالكاملةمسؤوليتهبممارسة

.المجتمعاتبينكثيرا

،العمالمنلكثيرتحتاجالتيالزراعيةالمجتمعاتفى

منتجينيصبحواأنوالفتيانالفتياتمعظممنيؤمل

ربماأوالجنسيالنضجمرحلةإلىوصولهمعنداقتصاديا

ذلك.قبل
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.يتزلجونالمتحدةالولاياتمنمراهقون

وأمريكاوآسياإفريقيافيالمجتمعاتهذهمثلوتوجد

،المجتمعاتهذهفيمبكراالنضجسنوتبدأ.اللاتينية

أصلا.توجدلاوقدقصيرةالمراهقةفترةوتكون

فىالعمالمنالفائضيكثرآخر،جانبومن

صغارإدراجتأجيلفبإمكانهملذا.الصناعيةألمجتمعات

ثقافةفإن،لذلكوبالإضافة،العاملةالقوىضمنالشباب

الزراعية،المجتمعاتمنتعقيداأكثرالصناعيةالمجتمعات

للتعلم.أطولوقتاالضخصمنوتتطلب

المجتمعاتمعظم!انونيسملا،الأسبابهذهولكل

قبلللبالغينالكاملةالمسؤولياتالناسيولىبأنالصناعية

صغارمنيرجىلاأنهكما.عمرهممنالثانيالعقدنهاية

ذمةفىقانونا،،فهم،شخصيةمسؤوليةيتولواأنالشباب

ذويهم.

سنالصناعيةالمجتمعاتجميعحددت،الماضىوفي

بدايةمنذ،ولكنتقريبا.عاما21بالقانونيالنفيج

هذهمعظمخفضت،العشرينالقرنمنالستينيات

عاما.02أو91أو81إلىالقانونيةالسنالمجتمعات

البلاد.معظمفى18سنفيقانونابالغاالفرديصبحواليوم

وأن،بأصواتهمالشبابيدليأنيمكن،السنهذهفى

خاصة،الغربيينعندوهذأ،والديهمموافقةبدونشزوجوا

يوقعونعقدأيعنالقانونأماممسؤولينيكونواوأن

مسؤوليةيتحمللاالمراهقبأنالقانونويحكم.عليه

النظروجهةمنطويلةالمراهقةفترةتكونوبذلك.الجريمة

نونية.القا

إلىالنظرأيضايمكن،القانونيةللجوانبوبالإضافة

ينظر.النفسىالنمومراحلمنمرحلةبوصفهاالمراهقة

يحاو!شخصابوصفهالمراهقإلىالنفسانيالطبيب

غيرهعلىمعتمدأيظللاحتىبالبالغينأسوةالاستقلال

كثيراأسرعالهدفهذاالناسبعضويحقق.كالأطفال

وصولهقبلنفسياناضجاالمراهقيصبحوقدغيره!ا.من

المراهقينمعظمفإن،حالأيةوعلى.البلوغسنإلى

مجتمعهم.يحددهاالتيالنسبةبنفسنفسياينضجون

الأقلعلىعادةالنفسيةالمرأهقةتستمر،لذلكونتيجة

الآخرين.علىللاعتمادالقانونيةالفترةلنفس

فترةفيهاتطولالتيالمجتمعاتفىالمراهقونويكون

الفرعيةالثقافاتباسمتعرفثقافيةمجموعاتالمراهقة

تختلفالناسمنمجموعةيمثلونأنهمباعتباروذلك

المجتمع.يضمهمالذينأولئكبقيةعنوقيمهمعاداتهم

تساعدالمراهقونيكونهاالتيالمجموعاتهذهفإنوعموما،

البلدانوفيالأكبر.المجتيموقيمعاداتتشكيلعلى

المراهقيننسبةتكونالمواليد،نسبةترتفعحيث،النامية

البالغالمراهقينتأثيرلكن.الصناعيةالبلدانفيمنهاأعلى

عددهم.قلةمعيحناسبلاالغربيةالدولفيالمجتمععلى

وفيعنها.وللإعلانللبضائعرائجةسوقايشكلونفهم

علىأذواقهمتؤثر،والملابسبالموسيقىتتعلقالتيالأمور

العشرينالقرنمناسشينياتوخلال،برمتهألمجتمع

ثقافيةومفاهيملقيمالمراهقينمعارضةقادت،الميلادي

الشبابمجموعةوتكونت.مضادةثقافيةلحركاتراسخة

كانواالذينالمراهقينكبارمنالسائدةللثقافةالمناهضة

علىومبنيالحريةكاملمفتوحمجتمعتكوينإلىيهدفون

ساهمتوقدبعيد.حدإلىفشلواولكنهم.مثالياتهم

المؤسساتجدوىعنالمستمرالتساؤلفيمجهوداتهم

فيولكن،العشرينالقرنمنالسبعينياتخلالالتقليدية

عامة.بصفةتوافقاأكثرالمراهقونكان،الثمانينيات

والئطورالنمو

العمرتحددأنالبشريللتطوردراساتعدةتحاول

هذهوتستعمل.معينةبصفاتالناسمعظمفيهشسمالذي

منأجريتالتيالبحوثمنجمعتمعلوماتالدراسات

التطورويسمىا!لعياريسمىإحصائيمعدلإنتاجأجل
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الخلافاتتعتبرلاوعموما،قياسيا.المعيارمنيقتربالذي

.بالضرورةشاذةالواسعة

قدمثلا،.متعددةفرديةأختلافاتمتوسطهووالمعيار

مابلدفيالفتياتأن،المتوسطفي،البحوثنتائجتبرز

يعتبرلذأ.عام5.12عمرفيطمثفترةلأوليتعرضن

فىالفتاةتتعرضلأنالقياسيالعمرهوعام5.12عمر

جميعأن،بالطبع،يعنيلاوهذا.الأولللطمثالبلدذلك

علىالعمرهذافىللطمثيتعرضنالبلدذلكفيالفتيات

العمرهذافيالطمثيبدأنفبعضهنالتحديد.وجه

لذلك.منهأصغرأوأكبرعمرفييبدأنوبعضهن،بالضبط

ظهوريتحققلمإذاوالمرأهقونالأبوانينزعجألايجب

ألمحدد.العمرفىمعينمعيارونمو

التطورمنبفترةالمراهقةتبدأوالتطور.الجسمىالنمو

فيمفاجئةبزيادةالبلوغويأتي.البلوغتسمىالمثيرالجنسي

ما)غدةالهايبوتلاموسيةالغدةخاصة،معينةغددنشاط

والغددالنخاميةوالغدةالصنوبريةوالغدةالمهاد(،تحت

الجنسية.

،الفتاةنهديحجميكبر،البلوغفترةبدايةوفي

العضووحولإبطيهافىالشعروينموردفاها،ويتسع

هذهظهوروبعد(.الخارجيةالتناسلية)الأعضاءالتناسلى

وحينما.طمثفترةلأولتتعرضعامبحواليالتغيرات

العضوحولالشعرينمو،البلوغفترةالصبىيبدأ

جسمه.منالأخرىوالأجزاءوجههوعلىالتناسلي

الصبى،منكباويعرض،التناسليالعضوحجمويكبر

فيالبلوغفترةالفتياتمعظموتبدأ.صوتهويخشوشن

عاما.13سنفىالصبيانيبدأبينماعاما،11سن

مرحلةإلىالصبيأوالفتاةتصلحينماالبلوغوينتهى

علىقادرينيصبحانحينماأي،الجنسيالنضج

عامينبعدجنسئاينضجونالمراهقينومعظم.الإنجاب

.البلوغلممنمنثلاثةأو

البلوغعنهينتجالذيللغددالزائدالنشاطويسبب

المطردةالزيادةتشمل،المراهقينفيأخرىجسميةتغيرات

السريعالنمومرحلةالفتياتمعظماوتبدأ.والوزنالطولفى

الفتياتتكونالعادةوفيعاما.21إلى9منالفترةفي

وفي.السنواتهذهخلالالصبيانمنوزناوأثقلأطول

النموفيالصبيانمعظميبدأالثانيةالعشرالسنواتبداية

سنحواليوبعد.الفتياتنمونسبةتنخفضبينماالسريع

منالمتولممطفيوأطولوزناأثقلالذكوريصيرعاما،41

خلالالبالغينحجمإلىالذكورمعظمويصل.الإناث

وتصل.العشرينسنبدايةأوللمراهقةالأخيرةالسنوات

بالقياسمبكرةسنفيالبالغاتلحجمالإناثمعظم

للذكور.

إلىالجسمىبمظهرهمالمراهإنصغارمنعددويعنى

قصرهمأوالمفرططولهممنيشكونفقدبعيد.حد

عدممنأو،أيديهمحجمصغرأوكبرمنأوالشاذ،

منذلكوغيرلباقتهمعدمأوالعامشمكلهمجاذبية

الصعوباتهذهتختفي،الحالاتمعظموفي.الملاحظات

منالكثيرويرتبك.الجسمىالفتاةأوالصبينضجبمجرد

منالرغمعلىالبثورأوالشبابحبظهورمنالمراهقين

فترةخلالعاديأمرالبشرةعلىالطفيفةالمشاكلأن

المراهقة.

نإإذبممفهومةبمظوهمالمراهقونيبذلهاالتيوالعناية

إيجابياأنفسهممقارنةفىشديدةبرغبةيشعرونالمرأهقين

نأيمكنماكليزعجهموقد.عمرهممثلفيهمبمن

فيواضحةالجسمىالنموفيوالفروق.مختلفينيجعلهم

عليهميتركزأنالطبيعيفمنلذا،المراهقةفترةبداية

المراهقةفترةمنتصففيالفوارقهذهوتخف.الانتباه

نهايتها.وعند

جنسياالشبابمعظمينضج.الاجتماعيالتطور

علىقادرينيصبحونوهكذاعاما.15أو41سنببلوغ

الفتياتتعتبر،المجتمعاتبعضوفيجسميا.الإنجاب

ينقصعموما،ولكناسمن.هذهفيللزواجمهيئات

حتىالاجتماعيالنضجالعمرهذافيالشابةأوالشاب

.اليومالمجتمعاتمعظمفيالراشددورهماتأديةيستطعا

استطاعواإذااجتماعياناضجينالشبابويعتبر

يقومونماتجاهكاملةمسؤوليةوتحملواباستقلالالتصرف

الرئيسيةالمهمةهيالمقدرةهذهتنميةإن.أفعالمنبه

للمراهق.

للقيامالفرصةبإعطائهمالمراهقينمعظميرحب

فيصعوبةيجدونقدلكن.وبالاستقلالأكبربمسؤولية

حتىبنفسهللثقةالفرديحتاجإذ.التحديلمواجهةالبداية

بالنفسالثقةتنميةالصعبومز.المسؤوليةتحمليستطيع

صغارمعظميواجه.دائمتغيرحالةفيالنفسكانتإذا

العديدةالجسميةالتغيراتبسببالمشكلةهذهالمراهقين

فيالتغيراتهذهوتتدخلالبلوغفترةخلالبهايمرونالتي

بنفسهالفردإحساسأي،الذاتيةبالهويةالمراهقإحساس

ينمو،الجسميالمراه!ننمووأثناءومتكاملا.سوياشخصا

بالثقةأكبروإحساسالذاتيةبالهويةأقوىإحساسعندهم

التطوراستيعابعلىقدراتهمتزيدوبذلك.بالنفس

الاجتماعي.

بتو!ميع-الأساسفي-اجتماعياالمراهقونويتطور

الاجتماعيةالبيئةتتمركز.الاجتماعيةعلاقاتهمواختبار

أنفسهمالأطفالويشكل.بيتهفيعادةالصغيرللطفل

البالغينمنآخرينأفمخاصاووالديهمشاكلةعلى



هقلمراا87

وألمميئةمميزاتيكتسبونوقد.بهمويعجبونيعرفونهم

فيثقيلةمسؤوليةالراشدينعواتقعلىتقعلذا،حسنة

أنواعالأطفاليتفادىوعموما،.الأطفالأمامتصرفاتهما

معظملكنالكبار.أوالوالدانيرفضهاالتىالسلوك

وأأندادهممععلاقتهمفىبعمقينغمسونالمراهقين

هؤلاءويقدر،والمعارفالأصدقاءدائرةأي،أقرانهم

استحسانيقدرونمماأكثر،أندادهماستحسانالمراهقون

ذلككسبأجلمنتصرفاتهميغيرونوقد،أبويهم

تحديدالمراهقونيبدأ،ذلكإلىوبالإضافة.الاستحسان

فيالغربيةوالدولأمريكافىالاخرالجنسمععلاقاتهم

)الأقران(.الانداددائرةإطار

غيربطريقةلكن،للمراهقينهامةالأسريةالعلاقات

علىأصدقائهمرفقةالمراهقينمعظميفضل.دائماواضحة

أضفضي!!اهذا.أجيتافيالوحدةويفضلون.أسرهمرفقة

الأفراده!سذايبدولاقدأنهمنالرغمعلىطبيعىشيء

أفرادمننهيصغررومنالمراهقب!تالخلافاتوتقل.الاسرة

للاستقلالاحتياجهعلىالأسرةاتتأقلمعندماعادةالأسرة

معالدائمالخلافمنالمراهقونيعاني،ولكن.والعزأسة

يستحقونها.أنهميعتقدونالتيالحريةمدىحولأسديهموا

يشعرونأصذيناللمراهقينالاجتماعيأضطوراويسهل

حبيتضمنأنويجب.بهموثقتهملهموالديهمبحب

حقاالمحبوبالمراهقيتلقىوهكذا،التهذيبالوالدين

الحريةبمئأطفالهماثقتهماالوالدانويظهر.التوجيه

يجدقد،حمايتهفىوالداهيبالغالذيفالمراهق.الكافية

بامشقلالية.التصرفتعلمفيبالغةصعوبة

تساعد()الأقرانالأندادمجموعةبينالعلاقات

منأساسعلىالاخرينمعالتعاملتعلمعلىالمراهقين

أضحولاعمليةفىمهمجزءالمقدرةهذهتنميةإن.المساواة

قياسإلىيميلونالمراهقينفإنوعموما،بالقشعخصإلى

أنهميفترضونإنهم.شعبيتهمبمدىالاجتماعىنموهم

المراهقونينشغلوبذأسك.رفاقهمقبلهماإذاطبيعياينمون

فىطريقتهمامتلشعبيتهمعلىتؤثرأنهايعتقدونبأمور

الآخرين.معونجاحهما،القياديةومقدرتهم،اللبس

يبذلهمااللذينوالطاقةالوقتمقدارمنالوالدانوشضايق

الاهتماماتهذهلكن.الاهتماماتهذهمثلفيالمراهق

أضنفيذه.الحريةا!راهقونويحتاجالنمو،منجزء

مجموعةالأستحسانقويةبحاجةأ!ذيناوالمراهقون

المشاكلوتبدأ.المجموعةقيملاتباعيضطرونقدأندادهم

البيت.فيتعلموهاالتيمللكالقيمهذهتعارضتإذا

يدفىدائماليعسالخيارأنتذحصالوالدانيحاولأنيجب

فيالصبيانمنأكثرمشاكلالفتياتوتلاقي.المراهق

أفضلالفتاةتكونأنالمتوقعلأنربما،الخلافاتهذهحسرا

رقابةتحتتبقىالمجتمعاتبعضوفى،الصبىمنسلوكا

بعيد.حدإلىأبويها

عموماالغربيةالمجتمعاتفيالجنسلن.بلنالعلاقات

خلالوالصبيانالفتياتتختلطالأخرىالمجتمعاتوبعض

منا!مباتمثل،النشاطمجموعاتفىالمبكرةالمراهقة

تقودماوغالبا.النواديواجتماعاتوالحفلاتالمدارس

فوضىإلىوأوروباأمريكافيالجنسيماتب!تالصداقات

الحريةقدرويختلف،الجنسيةالعلاقاتفيوانحراف

اختلافحسبللقاءاتأصبيانواللفتياتالممنوحة

إلىأوروبىبلدمنوالأخلاقيةأ!دينيةواالاجتماعيةالعادات

الرسميةالتقاريربعضحسبالاختلافاتوهذهآخر.

التف!صكسببهىالمجالهذافىأعدتالتيوالبحوث

دولمنكثيرفىوالاجتماعىالأسريالتوافقوعدم

التغلبيصعبمشكلةصارتإنهاحتىوأوروبا،أمريكا

المزمنةالأمراضمنكثيرإلىادتفقدوكذلكعليها،

الديننجدبالإسلامومقارنة.الأوروبيةاالمجتمعاتداخل

عليهنصماضوءفيالحريةمفهومعالجقدالإسلامي

والمرأةالرجلبينالخلوةحرمحيث؟السنةواكدته،القرآن

عنونهىالبصربغضوأمرالجنسينبنالاختلاطومنع

وحث.الإسلاميالمجتمعسحلامةالسبلكلوأقامالتبرج

يتمكنلمفإنإليهوالمبادرةالزواجعلىالشبابالإسلام

وكسرللإرادةتقويةمنفيهلمابالصومأمرهالشاب

)يا:الشريفالحديثفىظ!ولاللهرسولقال.للشهوة

لمومنفليتزوجالباءةمنكماستطاعمنالشبابمعشر

.البحاريرواهوجاء(لهفإنهبالصومفعليهيستطع

بينفيهالزواجيمكنأ!ذياأجاحصاالعمرويختلص

81سنقب!!ينضجونالمراهقينمعظمل!ش.المجتمعات

الجنسية.رغباتهمكبحفيصعوبةمعظمهمويجدبفترة

المجتمعاتفيالجنسيةالعلاقاتفإن،حالأيةوعلى

هذافيالسائدةالأخلاقيةتخفئللجوانبالإنسانية

.ذاكأوالمجتمع

علىجنايةالزواجإطارخارجالجن!مىممارسةوفي

تحمدلاماإلىتؤديالعلاقاتهذهمثللأن،الأخلاق

الإسلامأتىوعندما)الزنى(.السفاحأبناءويكثر،عقباه

والعازببالرجمالمتزوجفاعلهوعاقبعنهونهىاشنىحرم

المثالبهذهتفشيمنالمجتفالإسلاميليسلمابالجلد،

الاجتماعية.

محكم،بضابطانضباطهوعدمالجن!ىلفوضىونتيجة

الغربيةالمجتمعاتفيالمراهقاتالفتياتمنالكثيرفإن

الحمل.بعدمباشرةيتزوجنوبعضهن.عامكليحملن

الجنينيعسقطنمتزايدةوأعداديجهضمن،اللائيومنهن

.الزواجخارجأطفالآيضعنوالباقيات.الطبيةبالمساعدة
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الإصابةلخطرالجنسيمارسونالذينالمراهقونيتعرضكما

الزهريومنها:،الجنسيةبالعلاقاتتنتقلالتيبالأمراض

منأكثرالمراهقينبينالأمراضهذهمثلوتنتشر.والسيلان

والكبار.الراشدينبينانتشارها

بالمراهقينخاصةمشاكل

حينمنالمشكلاتبعضكافةالمراهقينتعترض

دونالمراهقةمرحلةيتجاوزالشبابمعظمأنغيرلاخر،

،جديدةصداقاتإقامةعلىقادرونفهم،كبيرةصعوبات

الألعابفيويشاركون،الأنديةفيويشتركون

هؤلاءعندالمراهقةفترةوشممم.الاجتماعيةوالنشاطات

.والإثارةبالسعادةالشباب

تتعلقالمراهقونيواجههاالتيالمشكلاتمعظمإن

الماليةوالمسائلالعملوإيجاد،المدرسيةبواجباتهم

هذهومعظم.العائليةعلاقاتهمأوبأترابهموعلاقاتهم

وذلك،بسيطةمشكلاتتكونأنتعدولاالمشكلات

أمراللمراهقتبدوولكنهاالكبار.نظروجهةمنالأقلعلى

مشكلاتالنظروجهاتاختلافيسببوقدخطرا.كبيرا

وأبنائهمالاباءبينالعلاقاتعلىأثرلهكانإذاكبيرة

الوعظطريقعنالكثيرأداءالاباءيستيمولا.المراهقين

أصغواهمإن-أكثرالأبناءيساعدونولكنهم،والمحاضرات

تقديمفيقويةرغبةتكتنفهمأندون-مشكلاتهمإلى

تنتابالتيالشخصيةالمشكلاتومعظم.لهمالنصح

بعضهناكلكنكله،المجتمععلىتؤثرلاالمراهقين

خطورتهالهابالمراهقينتحيطالتيالأخرىالمشكلات

اجتماعية.مشكلاتتعتبرفإنهاولذلكالواسعوانتشارها

منمواقف-ا:الاجتماعيةالمشكلاتهذهوتتضمن

.الجنوح3-الخدراتتناول2-والمدارسالتعليم

فيالتعليمأهميةتزايدت.التعليممنمواقف

التيالوظائففيهاوكثرتالمعقدةالصناعيةالمجتمعات

الفنية.والمهارةالمتخصصةالمعرفةمنعاليةدرجةتتطلب

علىتقليدياالمجتمعاتاعتمدت،ذلكإلىوبالإضافة

الواسئالمسؤولالمواطنتخريجفيلمساعدتهاالمدارس

بمواصلةشبابهاالمعاصرةالدولمنكثيروتكلف.الاطلاع

بعضحماسويقل.الأقلعلىعاما16سنحتىالتعليم

يظلبينما،للدراسةالأخيرةالسنواتفيالمراهقين

الاستعدادأجلمنمتصلضغطتحتالاخرون

الالتحاقفرصةعلىللحصولاللازمةللامتحانات

الحصولبدونالمدرسةيتركونوالذين.الكليةأوبالجامعة

4المهاراتعلىالتدريبوبدون،الكافيةالمؤهلاتعلى

وتشكل.جيدةوظائفعلىالحصولفيصعوبةيجدون

.الدولمنكثيرفيحادةمشكلةالشبابعندالبطالة

جيدا،وظيفئامستقبلاتهيئلابوظائفبعضهمويلتحق

بتأثيريفكرونولاالجاريبالدخليستمتعونولكنهم

الحياةحتىتصعبوقدالبعيد.مستقبلهمعلىاختيارهم

القراءةعلىمقدرتهمعدمحالةفيالبالغينعلىاليومية

الحسابيةبالعملياتوالقيام،أنفسهمعنالواضحوالتعبير

البسيطة.

منالمدرسةإلىالأداءسيئيالمراهقينمنالكثيرويأتى

مقدراتهمينمونلاالعديدينلكن.التعليمتشجعلاأسر

الكافيالتشجيععلىحصولهممنبالرغمالكاملبالقدر

إعادةإلىالحالاتبعضفيالوالدانيحتاجوقد.البيتمن

شمردفقد.لأولادهموضعوهاالتيالأهداففيالنظر

فعلىلذا.عليهمالزأئدبالضغطأحسواإذاالمجتهدونالطلبة

بدونالمدرسةفيالجيدالأداءتشجيعمحاولةالوالدين

الضغط.فيالمبالغة

فيالخدراتاستعماليسبب.انحدراتاستعمال

نتائجأبرزتشديدا.قلفابعفالبلدانفيالمراهقينأوساط

تلكفيالمراهقينغالبيةأنالمتحدةالولاياتفىالبحث

وملح،الكحولمثلمخدراتالأقلعلىجربواالبلاد

يد.إس.إلومادة،والكوكاسون،البربيوريتحمض

والمورفين،،الهيروينجربوبعضهمالمارجوانا.أو،الخدرة

هذهمنللكثيرالمنتظموالتعاطي.الأخرىالخدرةالموادأو

منمفرطةواحدةجرعةإنإذ،بالجسممضرالخدرات

تنتجقد،البربيتوريتأوالهيروينمثل،الخدراتبعض

.الوفاةأوالغيبوبةعنها

مشكلة،الخدراتتعاطيفيهايشكلالتيالبلدانوفي

يتعاطاهاأنيمكنالتيالخدراتكلعلىالحصوليمكنلا

طبيةوصفةبدونقانونيااستعمالأيستعملوهاأوالمراهقون

أكثروهو،الأساسيالاستثناءهووالكحول.الطيبمن

فيوالمرأهقينالبالغينوسطانتشاراالمستعملةالخدرات

للمراهقينالكحولبيعحظرمنوبالرغموأوروبا.أمريكا

.الدولبعضفيالمشاكلأكبرمنتعاطيهأنإلا

العقاقير(استعمال)سوءالخدراتالمراهقونويجرب

الأصدقاء-إلحاحامنها:عديدةلأسبابالدولبعضفي

معظمهمويمر.الاستطلاعحب3-الوالدينمحاكاة2-

لكن.الإدمانمشكلةفىيقعواأنبدونالتجربةبفترة

حظا.أقليكونونبعضهم

يقودقدالعقاقير.استعمالسوءأسباببعدتفهملم

خفيةرغبةتقودهمأو،للإدمانالمراهقينبعضالملل

نأشلث.ولاالعاطفيةأوالعقليةالضغوطمنللهروب

تعرضاالمراهقينوأقل،ذلكفىرئيسىسببالدينيالفراغ

الإسلامبتعاليميلتزمونالذينأولئكهمالإدمانلخطر

وجودهم.بأهميةويشعرون



هقلمراا08

يقلالذينالجانحينالمجتمعاتمعظمتحاكم.الجنوح

والكثير.كبالغينوليس،كأحدأثعافا18عنعمرهم

مثل:أشمياءتشملف!نسبيا،بسيطةالأحداثجنحمن

الخاصة.جئالمراهقينمنوهو،البيتمنالهروب

جرائمعلىتهملهموتوجهيعتقلونقدكذلكول!شنهم

المتاجر،وسرقةوالسطو،،السياراتسرقةمثلخطورةأكثر

تميزالجئالتيومنالسكر.عنينتجماغالباالذيوالعنف

وفى.الاخرينممتلكاتوتخريبالمشاكسةالمراهقونبها

وفيالمدنفيالمراهقونيشترك،الحالاتمنعدد

ينتميوقد.العامأصشغباأحداثفيالرياضيةالتجمعات

وفى.الشوارععصاباتإلىالذكورمنالمراهقون

المتهمينالمراهقينمن%02نسبةالإناثتشكل،المتوسط

.خطرةبجنح

أعلىفيتكونالأحداثجنحنسبةفإن،العموموفي

الداخليةالمناطقفي-الغربيةالمجتمعاتفي-درجاتها

والترفيهالعملفرصفيهاتقلوالتي،المدنمنالمحرومة

أسرمن،جميعهموليسالاحداثمنوكثير.للشباب

تنئجنح،الحالاتمنكثيروفى.منخفضدخلذات

الوالدينبينالخاطئةالعلاقاتمنالغالبفيالأحداث

ولالأطفالهماالوالدانيقدمهالذيالسيئوالمثل،والطفل

للجنحلكن.الاقتصاديةالصعوباتعنتنئبالضرورة

سبباالأندادمجموعةضغطيكونفقدأيضابمأخرىأسبابا

الأحداثالجانحينولبعض.الحالاتمنكثيرفىرئيسيا

نفسيةأخرىمشاكلأوالمجتمعضدقويعدائيإحساس

العلاقاتتوثيقفيالإسلابمأكدهماولعل،مترسبةقديمة

الدينقيموزرعالابناءبتربيةوالاهتمامالاجتماعية

علاجخيرالأطفاللعمرالأولىالسنواتمنذوالأخلاق

انهيارإلىوتؤديالمجتمعتضعفالتيالمشكلاتهذهلمثل

.الأممنأمةأيبناءفىعليهيعتمدالذيالمستقبلجيل

للمسئقبلالاستعداد

منالأخيرةالسنواتفيالشبابيقررأنيحب

أمرتوليهمكيفية،ذلكقبلغالباأو،الثانويةالمرحلة

لمهنةالتخطيطفخلال.بحياتهميستقلونعندماأنفسهم

العملونوعأهدأفهمأولآالطلبةيحددأدأيجب،المستقبل

وبمقارنةيجيدونها.التيوالمهاراتتأديتهيفضلونالذي

الختلفة،الوظائفبمواصفاتالأمشلةهذهعنالإجابات

ومن.الممكنةالاختيارمجالاتحصرالطالبيستطيع

فيأمكنماواسعةالاختيارمجالاتتكونأنالحكمة

إما،يكبرونعندماأهدافهمالمراهقونيغيرفعادة.البدأية

علىيكونواأنيجبوحينها،للضرورةأوباختيارهم

.الأخرىالممكنةالوظيفيةللخياراتاستعداد

مقدراتهمكانتمهما،للمراهقينبالنسبةالمفيدمن

يمكنهمماأفضلعلىالحصوليحاولواأن،الأكاديمية

نأيجب،لمهنةالتخطيطوعند.التعليممنعليهالحصول

الكليةأوالجامعيالتعليموتكلفةفوائدالاعتبارفييأخذوا

عنيبحثونللذينتتوفروقدآخر.خاصتدريبأيأو

وأالقروضأوالمئالحكوميةعليا،دراسةتتطلبمهنة

هذهفيوحتى.التكلفةلمقابلةلمساعدتهمالدراسيةالمنح

أستعدادعلىوالطلبةالاباءيكونأنيجب،الحالات

بالتحاقهمبعضهاتغطيةيمكنالتيالإضافيةللمصروفات

الصيفية.أوالجزئيةبالوظائف

فييكونواأنبمجردللزواجالمراهقينبعضويخطط

كثيرةبلدانفيالطلاقنسبةلكن.لذلكتؤهلهمسن

الطلاقنسبةتفوقالعشرينسنقبليتزوجونالذينوسط

يتمتعأنيجب،الزواجينجحولكي.مراتبعدةالعامة

كما.والفكريالعاطفيالنضجمنعاليةبنسبةالطرفان

أخطاءلقبولاستعدادعلىمنهماكليكونأنيجب

يكونقد،الزواجفيهاينظمالتيالمجتمعاتوفيالاخر.

أكبرهممنزواجمثل،للنجاحجيدةفرصةالشبابلزواج

فيللتسرعالمراهقينزيجاتمنالكثيروتفشلسنا.منهما

بينحقيقيةمعرفةعنيتمالذيفالزواج.الزلياجقراراتخاذ

أمس!وتختلف.النجاحفيأكبرفرصةيجدالطرفين

خيرإلىوجهصزر!دالرسولولكنالناسلدىالاختيار

الدينبذات)فاظفر:تالحيث،الطرقوأقصرالأسس!

دورعلىتأكيدالحديثوفي.البحاريرواه(يداكتربت

أسرةبناءعلىوقدرتهادينيبيتفيعاشتالتيالزوجة

المجتمع.منظومةداخلالكاملبدورهاتقومأنتستطجع

.لزواجاان!:

المودموعةفيصلةذاتمقالات

سرةلأ

الحنسيةلأمراص

لتحريب

البدنيةلتربية

والتعليمضبية

الجنسيةلتردية

لترول

الثقافة

الجامعة

الجنس

الأحداتحنوح

الزواج

العقاقيراستعمالسوء

احشحصيةا

الموضوععناصر

لتطوروالنموا-1

والتطورالحسمىالنمو-أ

الاجتماعيالتطهور!

بالمراهقينخاصةمشاكل-2

التعليمخمىمواق!-أ

المحدراتاستعمال-ب

للمستقبلالاستعداد-3

الحنوح

ال!ل

النمونفسعلم

القاصر

الأولادقرية

السمو

الهمحية
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أسئلة

للمراهق؟الرئيسيالدورما-أ

المجتمعاتديعنهاالزراعيةالمجتمعاتفيالمراهقةفترةتقللماذأ-2

الصناعية؟

مهنةاحتيارهعمدالمراهقيراعيهاأنيجبالتىالعواملما-3

المستقبل؟

؟البشريالتطوردراسةفيالمعيارما-4

الأنداد؟مجموعةما-5

المجتمعاتفيللمراهقينخاصةأهميةللتعليميصبحلماذأ-6

الصناعية؟

عمهاالمراهقةبدايةفيبالبماتالأولادعلاقاتتختلفكيف-7

النهاية؟في

الاحتماعي؟تطهورهمالمراهقونيقيسكيف-8

العشرين؟قبلمازيجاتمنالعديديفشللماذا-9

يمارسهالقارأنواعمننوعالقدمكرةمراهئات

بأن،البلدانبعضفيوالمتفرجونالقدمكرةمشجعو

فرقمبارياتبنتائجالتنبؤويحاولواالمالمنبمبالغيتراهنوا

نتائجإعلانإلىبشغفالمراهنونويستمع.القدمكرة

.جائزةفيكسبون،توقعاتهمتتحققأنأملعلى،المباريات

للمرأهناتهيئاتالأوروبيةالبلادبعضفيوتتكون

منلسببالمبارياتقيامتعذرفإنقيامها،علىتشرف

فيالنتائجلتوزيعنتابوهميةالهيئةاختلقتالأسباب

ضوئها.

حرمهالذيالقمارمننوعهوهذاأنيخفىولا

الفروسيةفييقعالإسلامفيالمباحوالرهان.الإسلام

غيرمنتبذلالتيالجائزةتكونأنعلى(الخيل)سباق

منهماكلبذلإذافأمافقط،أحدهمامنأوالمتسابقين

القمارفهومعاالجائزتينأخذمنهماممبقمنأنعلىجائزة

الذيالخيلمنالنوعهذا!!النبيسمىوقد.عنهالمنهي

وزرا،وعلفهاوزرا،ثمنهاوجعلالشيطاندرسللقماريعد

.وزراوركوبها

)أشهرها(.العربأسواقانظر:سو!.المريد،

أضلاعأربعةدهمستوشكلالهندسةعدمفيالمرج

وأربع-مستقيمةمتساوية

فإذا(.09)قائمةزوايا

جانبكلطولكان

أمكنبسم4هوللمربع

4*4إلىالمربعتقسيم

طولصغيرامربعا61أو
!.سمأمنهاكلضلع

ا-بأ-المربعمساحةوتعساوي

والجبرالحسابعلميوفي.المساحةقيماسانظر:20سما6

نفسها.فيالكميةضربحاصلهوالكمية)مربع(فإن

.61-4*4إنحيث4العددمربعهومثلا61فالعدد

،ب*بأوبمربعفإنكميةأيةتمثلبكانتوإذا

يسارأعلىيظهرالذي2الصغيروالرقم2.بتكتب

الكميةبأنيبين2والأس.الأسيسمىبالحرف

كعامل.مرتينتؤخذأنيجب

التربيعي.الجذر،الأفحلاعرباعيبمالأس:أيضاان!

يصنعان،السميكةالحلوىمننوعانوالجليالمري

الفاكهة.ولبعصيرمنالمربىويصنع.الفاكهةمن

فيصنع)الهلام(الجليأماكدرا.المربىلوناللبويجعل

.اللونصافيويكون،الفاكهةعصيرمن

التفاحمنها،عديدةفواكهمنوالجليالمربىويصنع

والعنبوالكرزالأسودوالزبيبالعليقوثمروالمشمش

وتوضعالأسود.والكشمشالعليقوتوتوالخوخوالبرتقال

الناشفوالبسكويتواللفائفالخبزعلىالحلوىهذه

السكرويعتبر.الكيكفيحشواتتستخدمكما.الهش

للطاقة.مصدراوالجلىالمربىفيالموجود

السكرخلطمنقوامهماوالجليالمربىويكتسب

كميةعلىيحتويالذيالفاكهةعصيرمعالتثخينومادة

وكربوهيدرات.الخلطةتغلىثمومن.الحمضمنكبيرة

الشائعةالتثخينموادأكثرهيالفواكهفيالموجودةالبكتين

البكتين.:انظر.الامشعمال

لحفظوسائلباعتبارهمامفيدانوالجليوالمربى

عليهايحتويانالتيالعاليةالسكركميةلأن،الفاكهة

دونشهورلمدةالغرفةحرارةدرجةفىبتخزينهماتسمح

كاناإنوالجليالمربىتبريدمنفلابديكن،ومهما.تلف

لأنهما،قليللمحكرعلىويحتويانمطبوخين،غير

.الحلوياتان!:تلفهما.يمنعكافسكرعلىلايحتويان

شفانةحاوياتعلىالاسمهذايطلقاليايسالمريى

.الصغيرةالبريةالحيواناتأوالصغيرةالنباتاتفيهاتوضع

التيالطبيعيةالبيئةإلىيكونماأقرباليابصالمربىويعتبر

الناسويجهزالصغير.الحيوانأوالنباتذلكفيهايعيش

البلاستيكيةأوالزجاجيةالحاوياتمناليابسةالمرابيهذه

عادةالحاوياتهذهوتغطى.والأشكالالأحجامبمختلف

الرطوبة.فقددونللحيلولة

قاعفيالحصىمنطبقةتوضعيابسمربىلتجهيز

طبقةتوضعثم.السوائلتصريفطريقةلتأمينالحاوية

الكريهةالروأئحلامتصاصالمكسرالنباتيالفحممن

ذلكبعديضافثمأيضا.للتصريفأخرىطبقةولتأمين

*



الخشنةالمرة82

الياب!المربىتعملكيف

فىالترلةمنوحليطالمباتيوالمحمالحصىبوضعدلكعمليمكى

التىواللبلابكالسرحسالنماتاتبعضفيهوتوضع.شمافوعاء

اشطبة.الدافئةالأحواءفىجيداتنمو

تاتلاصئاقي

الحلىكيآللأطول

يبمخم!ح!!يمى*،شهثنن

التردةحليط-------

لاكط!حم-----

صسيرةحصوات--

الطفالية،الحدائقتربةمنخليطأوتجاريةتأصيصتربة

)نسيجالخثمنوكمية،العذبةالمياهرمالمنوكمية

جزئياتحللاالنباتاتبتحلليتكونمتفحمنصفنباتى

ويجبالأشجار.أوراقعفنمنطبقةأوالماء(،في

لمدةم395حرارتهدرجةفرنفيالخليطهذأتسخين

وحشرأتالضارةالبكتيريالقتلالأقلعلىواحدةساعة

فيتبريدهبعدالخليطهذايوضعثم.الأخرىالتربة

حفنة.حفنةالحاوية

جيدبشكلبعضهامعتنموالتىالنباتاتأنويلاحظ

لاستخدامهاالمناسبةالأنواعأفضلهيمتماثلةظروففى

بعنايةالنباتاتهذهمنكلوضعويجب.اليابسالمربىفي

للنمو.النباتاتتلكبينكافيةمسافةمئرك،التربةفي

أثناءالانتباهيجبولكن،تامبشكلالتربةترطيبويجب

يوضعماوغالبابالماء.عائمةالتربةتصبحلابحيثذلك

،الصغيرةوالأفاعي،السحالىمنكلاليابسةالمرابيفي

والسمندر.والضفادع

للضوء،معرضمكانفىالياب!رالمربىوضعويجب

لأشعةمعرضمكانفىوضعهوعدمالانتباهيجبأنهإلا

علىيحافظفإنهاليابسالمربىغطيوإذا.المباشرةالشمحر

ممتازةبيئةذاجوايكونبحيثالداخليةوالرطوبةالحرارة

السطحعلىماءبخارتشكللوحظوإذاللنمو.وصالحة

نسبةلخفضقليلافئالغطاءعندئذفيمكنللإناءالداخلي

فيه.الداخليةالرطوبة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الخشئةالمرة

الحشنة(.)المرة

القواتفييخدمشمخصعدىيطدقاسمالمرشق

والنساءالرجالومعظم.المالأجلمنأجنبيلبلدالمسلحة

الحربيحبونلأنهمأوالمالأجلمنذلكيفعلونالمرتزقة

.والمغامرة

القديمة،الأزمنةفىوروما،واليونانفارساستخدمت

الثانيالقرنمنالفترةخلالا!شخدامهموشاع.المرتزقة

كثيراستأجرفقد،الميلاديينعشرالسادسالقرنحتىعشر

دولهم.لحمايةمدربينمحترفينجنوداانذاكالحكاممن

لدولجيوشهمبتأجيرأموالأربحواالحكامبعضأنكما

مرتزقة.للعملأخرى

-1)775الأمريكيةالثورةأثناءبريطانيااستأجرت

ومن.الأمريكيينالسكانلمحاربةألمانيينجنوداأم(783

كاسيميرمثلالعسكريونالأبطالكان،أخرىجهة

اللذين-البروسيشتوبنفونوبارونالبولنديبولاسكي

أيضا.مرتزقة-الأمريكيينالسكانساعدا

الحاجةمنكبيرةدرجةإلىالوطنيةالجيولقظهورقلل

المرتزقة.إلى

الجيش.:أيضاانظر

مرتضى.،الزبيديانظر:.الزبيديمرتصى

!حببحكمتتمتع،صغيرةمديسةأوقصبةصثون

سكانهاعددويبلغ،الكبرىلندنمنطقةفيتقع،ذاتي

فيمايعرفكانماتشملوهي.نسمة0.08161

.وويمبلدون،ومتشم،وموردن،مرتونبقصباتمضى

ضاحيةوهي.لندنغربيجنوبيفىمرتونقصبةوتقع

الصناعاتبعضتضمانهاإلا،الأولىبالدرجةسكنية

عالمية،تتمئبشهرةفإنهاويمبلدونأما.متشممنطقةفي

بتنسالمعروفةالسنويةالتنسبطولاتفيهاتجرىحيث

المر!.

اليزني.انظر:.اللهعبدبنمرثد

منكثيفكطاءيكسوهاالأرضمنمساحةالمرج

بمنزلالمرجيحيطوقد)النجيل(.القصيرالأخضرالعشب

مسطحمنظرمنجزءايكونقدأو،الشققمنبمجموعةأو

تشكلالمروجأنكما.عامبمبنىيحيطالذي،الأرض

.الألعابوأماكنالمتنزهاتفيللترويحمساحات

تضفيف!؟متعددةلأسبابالمروجالناسيزرع

المروجوتساعد.التعريةمنالتربةوتحمىالمنطقةعلىجمالأ

سطحمنالقريبالهواءتبريدعلىالحارةالمناطقفيم

الضجيجمنالصادرالتلوثمنتقللأنهاكما،الارض

.الأصواتبامتصاص
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مبينهوكماالعمتبعلىتحتويالتربةمنبطبقةالموقعبتغطةوتت!االتخضيرطريقة،الأولىالطريقة.طرقثلاثمنبواحدةتزرعالملروجمعظم

كماالمرجمساحةكلاضعطيبعدفيماتنتشربحيث،المرجأرضفىالأعشابمنقطهعأوعسالجغرسهيالثانيةاطريقةوا.اليمىالصورةفي

آليحهاربوساطةبهاالقياميمكنالتي،الأعشاببذورلدرفهى،اليسرىالصورةفيتبدوكماالتالتةالطريقةأما.أ!سطافيالتيتوضحإلصورة

البذور.لشر

المروجزراعة

نموهيكونأنيجبناجحا،الأخضرالمرجيعتبرلكي

المزروعةالمساحةأنحاءفيمتماثلةوبنيتهولونهمتساويا،

وذالموضعأنأولأتأكد،مرجزراعةتبدأأنفقبلكلها.

كلفىمستوياالموضعيكونلاوقدوممهد.جيدتصريف

يتم،ذلكبعد.حادةانحداراتبهيكونألاالمهم،اتحاهاته

العشب.وزراعةالتربةإعدادفيمعينةخطواتاتباع

بأسبوعالزراعةقبلالتربةإعداديجب.التربةإعداد

وإذا.التربةمنالعلويالجزءبإزالةوذلك،الأقلعلى

استخدامبالإمكانفإن،كبيرةزراعتهاالمرادالمساحةكانت

مثلاستئجارويمكن.بالحرثخاصةريشةبهاآليةحراثة

وأمعزقةاستخدامأو،البساتينتموينمراكزمنالحراثةهذه

معدأتمنذلكغيرأو،مسحاةأوممشطةأومجرفة

الجزءهذاويستخدم.التربةمنالعلويالجزءلإزالةالحدائق

ظهرتقدتكونأنيمكنالتيالحفرتغطةفيأخرىمرة

كتلةأيإزالةمنالتأكديجبكما.البستنةعمليةأثناء

وأالتربةمنالمتجمعةوالكتلوالأعوادكالحجارةصلبة

.وأخشابأعشابمنذلكوغيرالطين

تسويةمنبدلا،المرجموضعتسويةمنالانتهاءوبعد

منالجزءهذاأنمنوللتأكدجيد.بشكلالتربةسطح

مادةمنطبقةأضف،الغذائيةالموادمنيكفيهمابهالتربة

وتربة.تالفةنباتاتمنخلطةهيأنواعهاوأفضل،عضوية

لكلالمعدنيةالأسمدةمنكجم2وأبينماإضافةثم

بقدراتهاالذائبةالمعدنيةالأسمدةوتمتاز.الأرضمن2أم.

يمكن.السمادانظر:وباطنها.التربةسط!تغذيةعلى

يتراوحلعمقوالتربةالسمادلخلطالمحوريةالبكرةأستخدام

زراعةقبلالتربةوتسويةتمشيطثم،سماوهعشرةبين

العشب.

الملاعالعشبنوعاستعمالينبغي.العشبزراعة

واسعة-النجيلياتمننبات-المرجيةوتعتبر.للمناخ

المائي،تصريفهافيالفقيرةللمروجكعشبألا!شخدام

نظراولكن.الحمضيةالتربةفيالنموعلىلفدرتهاوذلك

فىالمرجيةتزرعمافنادرالصيانتها،اللازمةالعاليةللنفقات

تنموالتيالمروجأعشابأنواعومن.للمنازلالتابعةالمروج

الخضراءالمروجأعشابالباردةالمناطقفىجيدةبصورة

يمكنالتربةخصوبةولتحسين.والمرجيةالعكرشوعشب

المروجفيالمزروعةالأعشابمعالأبيضالبرسيمزراعة

التجاريةالبذورمنكثيروتحتوي.الرديئةالتربةذات

وأالزوانيخلعلىوالرطبةالباردةللأقاليمالمعدةالخلوطة

بشكلمروجاويكونبسرعةينموبذروهوالبهمىعشب
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نأقبلقصيرةلفترةإلايعيح!لاالبذرهذالكن.أسرع

بذريعرفولهذا،.الأعشابلخليطالمجالتاركايختفي

العشب.مغذيبالممأجهمىاعشباوالزوان

الوالمسعةالمروجأعشابمنواحدابرموداعشبويعد

لتجميعالعشبهذايستخدم.الحارةالمناطقفيالانتشار

باسماأستراليافيويعرفأوروبا،جنوبىفيالمفككةالتربة

أجزاءوفىإفريقياجنوبفيويستخدم.المعترشالعشب

عشبباسمويعرفالأمري!صةالمتحدةالولاياتمن

برمودا.بعشبالشبهكبيروهوأوغندا

بذر-أ:طرقبثلاثالأخضرالعشبزراعةويمكن

.الغرس3-.التخضير-2.البذور

لزراعةالطرقوأرخصأشهرتعدالبذوربذرطريقة

مواضعمعظمفييدوياالبذورتوزيعيمكنحيثبمالعشب

حينذاكيمكنفإنه،كبيرةالمروجكانتإذاأما.المروج

شرفىأيضااستخدامهايمكنالتيالبدرآلةاستخدام

.الافاتومبيداتالخصبات

أولأوالخريفأولهوالبذورلبذرالأوقاتاوأفضل

أولأتقسمهاأنالبذورنثرقبلالضروريمنولكن.الربيع

التربةعلىالأولالنصفلتنثر،متساويينمقدارينإلى

نثريتمأنعلىالخلفوإلى،الأمامإلىالأقدامعلىبالسير

قائمةزواياشكلعلىبالسيرالبذورمنالثانىالنصف

وبعد.الأولالنصفبذرفيهتمالذيالاتجاهإلعقياسا

التأكدمعخفيفبش!سلالتربةبتمشيطالبذورغط،ذلك

لتوفيرقليلاالتربةمهدثمبالبذور،تضرلاالممشطةأنمن

منبطبقةالتربةتغطةويمكنك.مندمجأومتماسك!عطح

الطبقةهذهأنالواقعالمهاد.باسمتعرفالنظجفالقش

منحمايتهاوعلىالتربةرطوبةعلىالمحافظةعلىتساعد

صب،ذلكوبعد.الجفافمنأجذوراحمايةوعلى،التعرية

حتىمتكررةفتراتوعلىخفيفبشكلالتربةعلىالماء

جيد.بشكلالمرجينحو

منبطبقةالموضعتغطيةطريقعنتتمالتخضيرطريقة

الوقأعلىوتعدالأخضر،العشبعلىتحتويالتربة

مساحاتفىغالباالطريقةهذهوتستحدم.العشبلزراعة

منحدرفيأو،سريعةبصورةبالعشبزراعتهايرادصغيرة

للتعرية.معرض

علىالمحتويةالطقةاختياريجبالويقة،هذهوفي

قدرأقلعلىتحتويأنهامنالتأكدبم،دقةبكلالعشب

العلاقةذاتالأشياءمنوغيرهاوالاوراقالقمقمنممكن

الأشعياءهذهمثلتجمعأنأ!اقعوا.الأعشاببزراعة

العشبإليهيحتاجالذيوالغذاءالماءحجزإلىيؤدي

علىالمحتويةالطهبقةعلىالحصولويمكنينمو.لكي

الموا!منسقىمنأوالبستنةتزويدمراكزمنالعشب

علىالمحتويةبوضحإلطبقةيقومونماعادةالذينالمحترفين

المروخ!.فيالعشب

فتتم،المروجلزراعةالثالثةالويقةأما.الغرسطريقة

أراضيفيالأعشابمنقطعأوعسالجغرسأولتثبيق

علىالأعشابمنالقطعهذهزراعةتتمأنعلى،المروج

.الأعشابأنواععلىتتوقفمسافات

السفلىسيقانهاتمتد،الاعشابهذهتنمووعندما

.المرجموضعفتملأالتربةفىوتتجذر،الأرضداخل

بصفةتستخدمالطريقةبهذهالأعثابتنميةأ!ابأنوا

عنالعشبتنميةفيهايم!شلاالتيالأماكنفىخاصة

البذور.طريق

بالمروجالعناية

تقليمأوجز-أمنها:مهامتتطلببالمروجالعناية

علىالسيطرة-4التمسميد3-السقى2-العشب

.الضارةوالأعشابوالحشراتالأمراض

علىيجزأنيجبالذيالعشبطوليتوقفالجز.

أعشابتجز،المثالسبيلفعلى.المزروعالعشبنوع

الأنوأعبعضوتجزأقل،أوسم5.2ارتفاععندالمرجية

أكثر.أوسبم4ارتفاععلىالأخرى

باليديدفعالذيالعشبجزازاوأجدوياالجزيناسب

وأالجزازأنوالواقع2،م45عنمساحتهاتقلالتيالمروج

اليدويبالدفعويتحركبالطاقةيعملالذيالعشبمقلم

الاليالجزازأما.المروجمساحاتمنمساحةأييناسب

فيهاالركوبويتمصغيرةحراثةشكلعلىيكونالذي

أكثرإلىمساحتهاتصلالتيالمروجينا!سبفإنهوقيادتها،

هكتارين.من

مولدعلىبالطاقةيحركالذيالجزازيحتويوقد

ويشبه.متحركةشمفرةأوبكرةوعلىبتروليأوكهربائي

المولد،علىقوتهفىيعتمدلكنه،أجدوياالجزالب!صةجزاز

التيالمروجفىاستخدامهويفضللجرار،السحبعلىأو

الجزازأماجدا.قصيرةبارتفاعاتالعشبجزتتطلب

بسرعة،تدورالمروحةشكلعلىشفرةففيهالدوار،

سهلأنهكما،الأولالنوعتكلفةعنتقلوتكلفته

والصيانة.الاستعمال

هناكليس،المعتدلالمناخذاتالمناطقفي.السقي

العاديةالأمطاروجودبسببوذلكبمالمروجلسقيضرورة

فيأو،الجافةالأماكنفيولكنلسقيها.تكفىالتي

كلالمياهإلىتحتاجالمروجفإنالحار،الصيفذاتالأماكن

السنة.فيمربنالمروجمعظمتسميدينبغىالتسميد.

بتوزيعالقياموخريفربيعكلأولفييتعينفإنهولهذا
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عليهاالسيطرةتتمأنيمكنكما،الأدواتأوباليدإزالتهاالممكنوس.المروجفيتمموضارةأعشا!هي،أدناهالمبينةالنماتاتالفارةالأعشاب

فىترشأوتنثرأنالمشجاتلهذهويمكننموها.تممعأوالضارةالأعشابتقتلمحتلفةموادالمصنعونيصمع.ال!جميائيةبالمواد

الحشائش.تنعشمحصباتعلىأيضاالاحربعضهاويحتوي.فقطالضارةالأعشابعلىتؤترالموادهذهوبعض.المروح

رضىأ!لبلا

برمميم

الجمةموز

لىلطرحشقوا

الثعلبذيل

السرطالىحشيحق

الحشائش.بجدورالخنافسيرقاتوتتعذىوعيرها.والبقةالعتةريرقات،الجعلمثل،الخنافسيرقاتالمروجحشراتتتضمنلحشراتا

وتدعىفلايالكري!ويرقةمنها.العصارةبمصوذلكالأوراقالنباتبقويتلف!.وجذوعهالنباتأوراقالعتةيرقاتوتأكل

الحشائمق.بجذورتتغذىالتيالأخرىالحشراتإحدىهي(الجلدية)السترة

كما.تلفتأولونهافقدتالتىالأورأقفيالثمراتالفوياتهذهوتهاجم.الفطرياتأنواعبعضمنالمروجأمراضمعظمتأتىلأمراضا

ويمكن.متباينةمناخاتفيوتعيشالحشيشمنشتىأنواعاالمحتلفةالأمراضوتصيببأكملها.المرجنباتاتتقتلأنيمكنها

زراعةطريقعنفقطعليهاالحسيطرةيمكن،الخططةالفطرياتمثلبعضها،ولكن.بالكيميائياتالأمراضمعظمعلىالسيوة

.للأمراضالمقاومةالحشائمق

الممقطالورقفطرالصدأفولدولارياالمنقطالفوالخططالسناخفطر
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لكلالمعدنيةالألحسمدةمنكجم1و.5لينتتراوحكمية

النيتروجيننسبةتتعدىأنيجبولا.المرجمن2م09

ولا2،م09لكلكيلوجرامينمنأكثرالسمادإلىالمضاف

طريقةأفضلأنوالواقعمتساو.بشكلالسماديوزعأنبد

ويجب.الاليأواليدويالسمادامشخدامهيذلكلعمل

بذربهاتمالتىالطريقةبنفسللتربةالسماديضافأن

آخر،اتجاهفىيدورأوالسمادموزعيتوقففعندماالبذور.

منالمطلوبالقدرمنأكثريوزعلاحتىإقفالهيجب

معينة.جهةفيالأسمدة

سوفاستخدامهفىأخةالمباأنيلاحظأنويجب

امشخدامعندفمثلا.والبيئةالمرجمنبكلالضررتلحق

جذورهاأعشابتنتج،يجبمماأكثرالكيميائيالسماد

بشكلالتربةتماسكإلىيؤديالذيالامر،عميقةغير

يحصلأنللعشبيمكنلا،الحالةهذهمثلوفى.صلب

فيالمبالغةتؤديوقدغذاء.أوماءمنإليهيحتاجماعلى

التيالجوفيةالمياهتلوثإلىالكيميائىالسمادالمشخدام

الأخطاءتلكتلافيويمكن.والينابيعالابارتغذي

.عضويسمادبالحشعمال

.الفارةوالأعشابوالحشراتالأمراضعلىالسيطرة

الشائعةالأعشابأمراضمنالأوراقوتبقعالصدأيعتبر

أعشابتصيبالتيالفطرياتمنأنواعتسببهاالتي

باممتخدامالأمراضهذهعلىاسميطرةويمكن.المروج

الحشراتعلىالقضاءيمكنكما.الفطرياتمبيدات

.الحشراتمبيداتباستخدامالمروجتهاجمالتيالضارة

البرسيمشيوعا،أكثرها،بالمروجالضارةالأعشابوهذه

الأعشابهذهمئمتليمكنلاقدأنهومع.والطرخشقون

الانتشارمنمنعهاالممكنمنفإنهتمافا،النمومنالضارة

سكينباستخدامجذورهابإزالةأولقتلها،موادباستخدام

)7(.ش!صلعلىمعين

تظفيموطنعلىيطلقالذيالاسماالخلئجمرج

مرجأرضوشمجيرات.الخلنجعائلةإلىتنتميوشجيرات

وفيواحد.ومترسم3.بينيتراوحلارتفاعتنموالخلنج

.الشجيراتخلالالمروريصعبالمكتملالخلنجمصج

شبيهةتكونالخلنجمرجأرضفىالشائعةوالشجيرات

وأالجولقشمجرمنأخرىوأنواع،الخلنجأو،بالمكنسة

ثانيةطبقةغالباتوجد،الطويلةالأشجارجواروإلى.الوزال

سم.2.أو01إلىيصلأقلارتفاعذاتالأشجارمن

،الدبعنبمثل:نباتاتقوامهاالثانيةالمنطقةوهذه

معمختلطةالسوداءالحجريةوشجر،الخلنجوجرس

كلجواروإلى.والسعاديالخلنجمرجشجيراتأعشاب

هناك،التربةسطحمنقريبأقلمستوىوعلىماتقدم

والاشنةالكبد،وحشيشة،الاشنةنباتمنثالثةطبقة

مرجأرضفىغالبايوجدآخرنباتوهناك.الطحلبية

الشماليالخلنجمروج

الحلئنباتيسودها

الحولهقوشحيرات

حمضيةومساحات

صنوبروأشجارمشمولتسبة

.مبعثرة



ويمكن.الشجريوالسرخسالسرخمي!،وهو،الخلنج

منالخاليةالمناطقإلىبسرعةينتشرأنالشجريللسرخس

تحتتمتدالتيسيقانهنموسرعةبسببالنباتيةالحياة

.الأرض

باهتة،الغالبفيالخلنجمرجأشمجارأرضوألوان

زهورفإن،الصيفأواخروفيماحولها.جوارإلىوتتوارى

تنموالتيالمناطقوفى،براقأرجوانىللونتتحولالخلنج

محززة.براقةصفراءزهورتبدوالمكنسةأشجارفيها

الخلنجمرجانواع

الرمليةالتربةفوقالغالبفيالخلنجمرجأشجارتنمو

الأراضىمنالنوعيةوهذه.بسرعةتجفالتيالعميقةغير

ذاتالمناطقوفيأوروبا،وغربيشماليغالباتوجد

بغزارةالأمطارتسقطوحيث،المعتدلةالحرارةدرجات

بهاتوجدالتيوالدول(.العامفيأسم..-04)

بريطانيا،أيرلندا،:تضمالخلنجمرجمنكبيرةمساحات

فرنسا،وغربىشمالياسبانيا،،البرتغالوغربىشممالي

ألمانيا،غربيشمالىهولندا،،لوكسمبرجبلجيكا،

وهذه.النرويجغربيجنوبيالسويد،جنوب،الدنمارك

تغطىانالممكنومن.طبيعيةشبهبيئةالأطلسيةالمروج

موسمية.غاباتالأراضىهذه

تتغلغلالغزيرةالأمطارفإن،!ذهالخلئمروجوفي

مغذياتمنعديدةأنواعامعهامذيبةالتربةداخلمباشمرة

تسمىالتربةمنالنوعيةوهذه.السطحعلىالموجودةالتربة

لسوىيمكنلارمليةفقيرةتربةوهي،الرماديةالتربة

تجعلالتربةمنالنوعيةوهذهبها.تنموأنالمروجشجيرات

فقرها.بسببالنمووالأعشابالأشجارعلىالصعبمن

أعلىالجبالفييوجدالخلنجمر!منآخرنوعوهناك

تلكففى؟الباردةالجبالحوافوعلىالشجريالخط

منوغيرهاالشجيراتلنموسانحةالفرصةتكونالظروف

علىالألبجبالمنطقةوفي.المرجفىتنموالتيالأشجار

مابينارتفاععلىتنموالخلنجمرجأشمجارفإن،المثالسبيل

الخلنجمرجأشجارعلىويغلب.م005.2واو005

منالنوعيةوهذه.الصحراويةوالأزاليةالألبىالوردنوعية

الخلنجمرجشجيراتمنأقلارتفاععلىتنموالأشجار

الأطلسى.

التيالرئيسيةالأشجارفإنأوروبا،شمالمنطقةوفي

،الدبعنب:مثلأنواغاتتضمنالخلنجمروجمعتنمو

والسرخص.،الخلنجوجرس

اذالخلنجمرجشجرفإن،رطوبةالأكثرالاماكنفيأما

ذلكملاحظةويمكنشيوعاأكثريكون،المتقاطعةالأوراق

منأشجارفيهاتظهرالتيالمستنقعاتأراضيفيبوضوح
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مروجفىأماالجريد.وشسجرالقطنحشائشنوعية

،الغربوسرخسالقزمالسرخسفإن،الغربيةالمحيطات

الأراضيفيأما.النواحيتلكفىواضحةبصورةينموان

المكنسة،شجيراتعلىالعثورفيمكنجفافا،الأكثر

جنوبمنطقةفيأما.الطحلبيةوالأشنةالكبد،وحشيشة

هيالمتوسطالبحرمروجفيتنموالتيالأنواعفإنأوروبا،

يطلقجفافاأكثرمناطقهناكأنكمارصدهايمكنالتي

يلجأكانمغاراتوجودإلىنعسبةالمغاراتأرضعليها

بها.للاختباءالهاربونإليها

الخلنجمروجفىتوجدالتيالحيوانيةالفصيلةأما

فراشاتمثل،الفراشاتأنواعمنالعديدفتضم،الأطلسي

بحشائشالنوعينكلاويتغذىالرماديةوالفراشاتالخلنج

منمتفرقةأنواعوجودأيضاالشائعومن.الخلنجمرج

.الجراد

أنوأعبعضأيضاالخلنجمروجظروفوتلائم

التيالباردالدمذواتمنحيواناتفالزواحف.الزواحف

الخلنجمروجتربةإنوحيثء.الدفعنللبحثتسعى

فإن،الشمسظهورلدىبسرعةالدفءيسودهاالرملية

الشائعةالزواحفوأكثر.للزواحفمثاليةبيئةيجعلهاهذا

الرملية.والسحاليالأملسالثعبانهىالخلنجمروجبيئةفي

الدارتفتضم،البيئةتلكفىتظهرالتصالطيورفصائلأما

الظهرذاالصردوطائر،الليلوصرار،الشاديفورد

.الصخريوالكروانالأحمر،

تلكوخاصة،الأوروبيةأغارةامنطقةخلنجمروجأما

علىفهي،بالجفافتتميزوالتىالجنوبفيتوجدالتي

هذهفإن،لذلك.للانقراضسبيلهاوفيالاختفاءوشك

توجدالتيالبريةالحياةلأن،عاجلةحمايةإلىتحتا!المرو!

الاندثار.إلىبسبيلهابها،

فيأيضا،الخلنجمروجعليهايطلقمستوطناتوهناك

هذهالخلنجومروجأستراليا.وتشمل،الجنوبىالكرةنصف

فيتوجدولكنهاتكوينهافيالأطلسيخلنجمروجتشبه

الأستراليةالخلنجمروجوتغطيأكثر.بجفافتتسمبيئة

أستراليا،وجنوبالغربيالجنوبمنطقةفيهائلةمساحات

سم4هإلىفيهاالأمطارسقوطمعدليصلمناطقوفى

سبعةإلىالصيفموسميمتدوحيثالواحد،العامفي

فىالحالهووكما.العاليةوالحرارةالجفافمنأشهر

أوجدتهالأستراليالخلنجمرجفإن،الأوروبيةالخلنجمرو!

منالكثيرفإن،ذلكورغم.الرعويةوالانشطةالحرائق

كانمناطقفيوظهرطبيعيايكونقدهذهالخلنجمروج

منالكثيرفإن،المناطقهذهوفي.البرقبدأهاحرائقسببها

مثلأخرىوأشجار،والبنقسيةالبرطيةعائلةمنأشجار

أشجارمنبالكثيراستبدالهايتموالأوكالبتوس،بويالبلاك
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البيئةإلىالإشارةسبقتوكماالبنقسية.انظر:.الخلنج

أيضايستخدمالخلنجمرجاسمفإن،المروجبهاتتسمالتي

لنفستنتميالتيالخلنجشجيراتمنللعديدالإشارةلدى

الخلنج.انظر:.الخلنجمثلالعائلة

وتعتأم(.516هـ-)229موقعة،دابقمرج

الأولسليمبقيادةالعثمانىالجيشبيندابقمرجموقعة

أولكان.الغوريقنصوهالسلطانلقيادةالمماليكوجي!

كانتالتى-المماليكودولةالعثمانيينبينالنزاعأسباب

الخلافهو-الحجازعلىسيادةولهاومصرالشامتحكم

،الشامفيطرطوسفىالدولتينبينالحدودترسيمعلى

هذهعلىالتامةبالسيطرةالمسألةحسمالأولسليمفأراد

إليهآوىالغوريقنصوهالمملوكيالسلطانإنثم.المنطقة

نأوأراد،سليمالسلطانمنالهاربينالعثمانيينالأمراءبعض

موقفاووقف.سليموجهفيالقلاقللإثارةأداةمنهميتخذ

من،الصفويةالدولةغزوهمأثناءالعثمانيينمنوديغير

ومنع.الاستانةإلىالهندمنمرسلةكانتهدايامنعهذلك

المؤنتقديممندلفادرإمارةحاكمالدولةعلاءالأمير

ف!اتبريز.علىالزاحفالعثمانيللجيمقاللازمةوالأغذية

القضاءتبريزبعدالأولهدفهجعلأنإلاسليممنكان

علىوالاستيلاءعلاءالأميربقتلفبدأ،المملوكىالخطرعلى

معركةفىالمملوكيبالجيعقساحقةهزيمةوأنزل،إمارته

الغوريالسلطانفيهامات،حلبشماليدابقبمرجفاصلة

.بالشامأملاكهعلىسليمواستولى.الهزيمةصدمةمن

الدولة.،العثمانية،المماليكبمالأولسليمأيضا:انظر

تكوينهعدىساعدالجيريالحجرمنتكوينالمر!جان

تشبهأنالممكنومن.الدقيقةالحيوأناتملايينالبحرفي

،الكبيرةوالقبابالمتفرعةالأشجارالمرجانتكوينات

الدقيقة.الأعضاءأنابيبأو،المنتظمةغيرالصغيرةوالقشور

بظلالالتكويناتالمرجانتكونالتيالحيةالحيوأناتوتلون

وبنفسجيةوصفراءوبرتقاليةللصفرةمائلةسمراءجميلة

الحجرمنهياكلتتركالحيوأناتتموتوحينماوخضراء.

البحرقاعفيوضلوعلحواجزأساساتتكونالجيري

المرجانية.الشعابتسمى

.المرجانبينالملونةالبحرحيواناتمنالكثيرويعيش

وشقائقالبحرونجمالأسماكالحيواناتهذهوتتضمن

البحر.

الماءفوقترتفعحتىالمرجانيةالكتلتعلووأحيانا

المتلاطمةبأمواجهالبحرويساعد.المرجانيةالجزرلتكون

المرجانيةالنتوءاتيكسرفهو.المرجانيةالجزربناءعلى

الطحالبمثلالأخرىالكائناتوتلصقويكومها،

صلب،بناءيتكونحتىبعضمعبعضهاالأجزاءالكلسيه

الخضريالكساءويبدأ،المرجانعلىالتربةتتكونوغالبا

الهادئالمحيطفيالجزرمنالكثيرتكونتولقدالن!و.في

.الباردةالمياهفيالنفيسالمرجانويعي!ق.الطريقةبهذه

فيالشمالأقصىفيحتىالمرجانأنواعبعضوتنمو

القطية.الدائرة

فيفريدةالمرجانيةالشعاب.المرجانيةالشعابتدمير

عدةاستغرقتولأنها،الحيوانيةبالحياةغنيةلأنهانوعها

فيالشعابتدميرشمذلكورغملتنمو.السنينمنمئات

بعدةغالباالتدميرويحدث.العالمحولالأماكنمنكثير

البناء،موادأجلمنالشعابامشخراجيتمفمثلا،.طرق

التيالتلالجوانبمنيجريالذيالطميفيوتدفن

التيالصحيالصرفبمياهتتلوثأنهاكما،التعريةأصابتها

الصيادونيفجرذلكإلىوإضافةالبحار.فيتضخ

وأطعاما،لتباعالأسماكصيدأجلمنالمرجانيةالشعاب

تباعحتىأيضاالمرجانيةالشعابوتكسر.للزينةأسماكا

للسائحين.تذكاريةهدايامنهاقطع

الالممتوائيةالبحارفىغالئاتوجد.ا!لرجانيةالشعاب

لاالشعابيكونالذيالمرجانلأن،العميقةغير،الدافئة

.م81منأقلحرارتهادرجةمياهفييعيع!أنيمكن

الهندجزروفي،الهادئالمحيطجنوبالشعابوتمتد

مدغشقروحولسريلانكاحتىالهنديوالمحيط،الشرقية

البحرساحلوكذلكالشرقيالجنوبيإفريقياساحلعلى

البرازيلساحلطولعلىأيضاتتكونوهيالأحمر.

ثلاثةوهناك.الغربيةالهندجزرعبر،الاستوائيالشرقي

الحافيةالشعابا-المرجانيةالشعابمنأنواع

المرجانية.الجزر3-الحاجزيةالشعاب2-

المرجانحيواناتمنمغمورةأرصفة.الحافيةالشعاب

البحر.إلىالساحلمنالشعابهذهوتمتد.الحية

تتبعالمرجانيةالشعابمننوعالحاجزيه.الشعاب

تكونوهي.المياهعنهتفصلهاولكن.الساحلىالخط

وتحيطالبحر.وعرضالشاطئمنالقريبةالمياهبينحاجزا

المحيطجنوبفيالبركانيةبالجزرعادةالشعابتلك

يبلغالذيبأسترالياالكبيرالشعابحاجزويعد،الهادئ

المرجانيةالصخريةالحواجزأكبركم010.2حوا!ططوله

العالم.في

عرضفيدائرةشكلعلىجزيرة.المرجانيةالجزيرة

طميرصيفعلىالمرجانشراكمحينماوتتكونالبحر،

الحلقةوتحيطخامد.بركانفوهةحافةعلىأومغمور،

قناةوتصل.الفححلةالبحيرةيسمىماءبمستودعالمرجانية

الجزرمنوكثيرالبحر.بعرضالضحلةالبحيرةأكثرأو

.النوعهذامنهىالهادئالمحيطجنوبيفيالمرجانية
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الكائناتمننوع.0003علىي!حتويربما،أعلاهالصورةفيلراهالديمثلالواحد،والشمع!.البحريةالحياةبأنواعغنيةاللرجانيةالضعاب

وءأذا.التلوثانتشارمنها،أسبابععدةاليومالمرجانيةالشعا!تدميرويتم.والديدانوالرحوياتوالسمكوالقشرياتالمرجانتتضمن،البحرية

لفسها.لتستعيدالسنينمنآلافربمابلمئاتتأحذفربماالشعابدمرت

تكونالتىالحيواناتتنتمى.المرجانيتكونكيف

إليهاتنتمىالتينفسهاالحيواناتمجموعةإلىالمرجان

يزيدولاالبحر.وشقائقالهلاميالرخووالسمكالهيدرا،

البولباتتدعىالتىالمفردةالمرجانحيواناتمعظمقطر

يمكنصغيرةنسبةهناكولكنسم،52.عنالبحر()زهر

هيئةعلىالمرجانيالبولبوجسم.لمسم03قطرهالمجلغأن

استشعارقرونبهتحيطفمطرفيهاأحدعندأسطوانة

قاعفيالصلبةبالصطوحالثانيالوفويلتصق.دقيقة

البحر.

.مستعمراتفىبعضهامعالبولباتمعظموتعيمق

بلوحبعضمعبعضهاالحجريهالمرجانحيواناتوتلتصق

نصفويمتد.جسمكلبوسطيتصلنسيجمنمسطح

وتبني.تحتهالاخروالنصفاللوخ،فوقالمرجانبولب

بتناولالجيريالحجرمندلمهاهياالمرجانيةالبولبات

الكالسيومكربوناتتر!سبتمالبحر.ماءمنالكالسيوم

وبينماجسمها.منالأسفلالنصفحول(الجيري)الحجر

الحجرتكوينتدريجيايزداد،الجديدةالبولباتتنمو

.الجيري

الحيواناتعلىرئيسيةبصفةنالمرصبولباتوتتغذى

منالعديدصغارأواليرقات.شل،المياهفيالسابحةالدقيقة

بدونالمرجانيةالشعابتعيشأنيمكنولاالمحار.أنواع

تصنعهالذيالطعامبعضتست!رموهي.طحالب

وتنتج.الخاصةالبولباتأنسجةفيتعيشالتيالطحالب

المرجانحيواناتتساعديصيائيةمركباتالطحالبهذه
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الساطعة.بألوالهاتعر!المرحاسةالبحرمراوح

الدالمئة.المحارلمىتنموالشمحا!تسىالتىالمرحالىحيوانات

الأيل.قرونتحتحمهالليسةالمرحادحيوالات

الألوالى.ساطعة(الأرحل)كتيراتلولاتا!االرحادحيوا،تأقرام

.الغرابعيشمرحانتحتجالكميرة(الأرحل)كتيراتالمولاتإحدى

الرقيقة.الأوراقمطصا،الخسبنباتالشبيهالمرجان
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وتنمو.الجيريالحجرمنشكونالتىهياكلهاإبرازعلى

كافضوءيتخللهالذيالماءفىفقطالمرجانيةالشعاب

الضوئي.التركيبيحدثكى

وأالبيضطريقعنسواءالمرجانبولباتوتتكاثر

براعمتدعىالعقدتشبهصغيرةنتوءاتوتظهر.التبرعم

وقتمن،الاتصاللوحعلىأوالناضحج،البولبعلى

تبدأثم.الأمعنوتنفصل،البراعمهذهنموويزدادلاخر.

تساعدوهكذا.المستعمرةفيالجيريحجرهاترسيبفى

وتتكون،الحجمفيالزيادةعلىالمستعمرةالبراعم

تضعحينماالمرجانبولباتمنجديدةمستعمرات

يشكلحتىالبيضوينمو.البيضقديمةمستعمرةبولبات

الناميةالحيواناتتستقرثمبعيدا.تسبحدقيقةتكوينات

عنجديدةمستعمراتبناءفىوتبدأالبحر،قاععلى

التبرعم.طريق

بحيوانالمتنوعةالبحرحيواناتمنكثيروتتغذى

مستعمراتنشوءعادةالمرجانمنالفاقدويعوض.المرجان

اسشينياتفيولكن،القديمةالمستع!راتونمو،منهجديدة

نجممنكبيرةأعدادبدأتالميلاديالعشرينالقرنمن

المرجانمستعمراتتدميرفي،الشوكيةالتيجانذيالبحر،

.الهادئالمحيطغربىجنوبشعابمنكثيرفيالحجرية

نجممنالأنواعهذهبقاءأسبابدراسةالعلماءويحاول

.الوفرةبهذهالبحر

علىيعيشلاالمرجانمننوع.النفيسالمرجطن

برودةالأكثرالمياهفييعيشوهو.المرجانيةالشعاب

.اليابانوبحر،المتوسطالأبيضالبحرفيكماوعمقا،

هياكلهاولكن،البولباتمنالمستعمراتهذهوتنشأ

فيقيمتهلهنوعالنفيسوالمرجان.خارجيةوليستداخلية

ويكسبه،يصقلأنيمكنصلبلبولهالجواهر.صناعة

قرمزية.أو،ورديةأوحمراء،،جميلةألواناالصقل

الأحمرالبحرسواحلفيتوجد.المرجانحدائق

وجبالجميلةحدائقوهي.جيبوتيوالسودانعلىالمطلة

قربإلىتصلحتىالبحرأعماقمنترتفعالمرجانمن

سواكنمثلمناطقوهناكالزرقاء،المياهخلالالسطح

الجهةوفي.الشعاببهذهتحفل)زبرجد(جنساموجزيرة

جزرتقعاسمعوديةلمساحلعلىالأحمرالبحرمنالأخرى

كيلومتر،ستمائةنحومساحتهاتبلغالتىالكبيرةفرسان

فيهاتتعرضحيث،كمرانجزيرةإلىالليثمدينةمنتمتد

تساعدها،الشمسضوءمنكميةلأكبرالمرجانيةالشعاب

فتمتدلنموها،اللازمالضوئىالتركيبعمليةإتمامعلى

وراكبيللغواصينفتبدو،وتتلونوتتضخمالشعابوتتسع

الجمالمنعالماوتكشف،ومتألقةرائعةالمروحيةالطائرأت

البحر.أعماقفىسبحانهاللهخلقهالذي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الجيريالحجرالجوهر-ةالمرجاليةالجزيرة

البحرمروحةالكبيرالمرجانيالحاحزمرجانالجورجونيا،

الهادئالمحيطمنجزءالمرجانبحردحر.،المربن

ومجموعةسليمانوجزرلأ/سترالياالشرقيالشاطئبينيقع

المرجانيةالجزرمنهائلةأعدادالبحمهذاوفىفانواتو.جزر

الكبير.المرجانيالحاجزفيهابم،البحريةالحوأجزوسلسلة

أجزاءتسميةمعهايمكنلد.رجةمهمةالبحرهذاوحدود

ويحتوي.المرجانببحرإهادئاالمحيطجنوبيمنكبيرة

لبحرالغربيةالشواطئعلىالموجودالمرجانىالحاجز

.المرجانانظر:.المرجانأنواع،أفض!منمجموعة،المرجان

هذافيهامةمعركةجرتالثانيةالعالميةالحربوفى

فوزعدمورغم،واليابانيةالأهـريكيةالبحريةقواتبينالبحر

معركةأولكانتأنهاإلاحاء3،بنصرالفريق!نمنأي

الثانية.العالميةالحربإياليابآنيينهجومفيهايوقف

يرجعالكلماتمنمجموعةأوكلمةالضميرمردجع

قبلهالضميرمرجعيأتىأنوبللب.جملةفيالضميرإليها

فإنبقنواتها،مشهورةالبندقية:جملةففي.بعدهيأتيوقد

الضميرقبلأشطوقدمرح!!ضمير،هيالبندقيةكلمة

فىالضميرمرجعفإنرهير!ابهأخذ:جملةوفي)ها(.

فيالموجود)هـ(الضميربعدجاءوقد)زهير(،هوالجملة

)كتابه(.كلمة

أنت،أنا،:مثلالشخصيةالضمائرتطابة!أنيجب

الجنسحيثمنبهاالخاصالضميرمرجعهي،هو،

لاسعتخدامهوفقاالضميرحالويتقرر.والشخصوالعدد

مشاهدةبعد-الأطفالإنجط":فىفمثلا،الجملةفي

هذابخصوصذلكقبلىدرلى!هعماسألوا-الفيلم

ويتوافقو)هـ(.)و(،هماضميراتيوجد،الفيلم

،الأطفالوهوبهالخاصالضحيرمرجعمع)و(الضمير

هوالعددحيثومن)هـذكر(،هوالجنسحيثفمن

)و(والضمير.غائبفهوادنححميرنوعحيثومن)جمع(،

يذكر.لفعلفاعلالضميرلأزافاعلالإعرابيموقعه

لأنالفيلمبهالخاصالضميرمرجر()هـ(الضميرويطابق

)هـ(لكن.وغائبومفردأبخسحيثمنمذكركليهما

به.مفعولعلىنصبحالةفيبذلكوهيمفعول

يكونعندمابالتطابقخاصة،مشكلاتأحياناتنشأ

فهذه.البعض،الكل:مثلعاص،كلمةالضميرمرجع

المعنى.فيجمعولكنهاالمفردصيغةلهاالكلمات

الضميرمرجعيكونعندماالتطابقمشكلةتتفاقموقد

المشخدامويعشمد.محلفين!ئةأوطاقممثلجمع،اسم
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المتحدثغرضالجمكللىاسعممعوالجمعالمفردضمائر

بكاملهاالوحدةعلىيؤكدالمفردفاستخدام.الكاتبأو

فىجادةالتدريسهيئةكانت:التاليةالجملةفيكما

كماالوحدةأجزاءعلىفيؤكدالمفرداستخدامأما.عملها

ينصرفوا.أنالفصلطلابأبلغ:التاليةالجملةفى

للاسمالدقيقغيرالاستخداممنالارتباكينشأأنيمكن

الدستورالناديتبنى:حملةشي...(التى)الذي،الموصول

الاسميشيرأنيمكنإد،جيدةفكرةأنهاعتقدناالذيالجديد

نأيجبأ!ذا،الدستور،أونفسهاالتبنيفكرةإلىالموصول

افماديتبنى:التوضيحلغرضجملتينإلىالجملةتقسم

.جيدةفكرةالتبنيأنواعتقدنا.جديدادستورا

الجنس.،الحالالضميربمأيضا:ان!

برر)أقستشرالاا:نظرا0.س.د،جليوتمر

المتعصب!ت(.المستحتمرتن

ألمانىمخترع(.م9811-4851)أوئمارمرجئئيلر،

صنعفقد.الطباعةحرفاضنضيداللينوتيبآلةاخترعالمولد

من)قوالب(مصفوفاتتنضدمفاتيحلوحةمننبيطة

ح!لفيالطباعةحرو!منكاملاسطراوتصف،الحروف

عاماحتراعهابراءةوسجلاللينوتيبآلةعرضوقد.مرة

فيؤلد.أم886عاممرةلأولواستحدمت.أم884

.أم872عامالمتحدةالولاياتإلىوذهببألمانيا،فورتمبرغ

اللينوتيب.:أيضاانظر

الأنواعمنعددعلىيطدقالذيالاسمالمر!جية

صغيرةوأزهارخشنةسيقانلهاالتىالحشاشمنالمتشابهة

001حواليويوجد.رقيقةهوائيةعناقيدفيتنمووبذور

الاوروبيةالمرجيةأنواعأحد.الحارةالمناطقفيتنمونو

الولاياتفيزراعتهانتشرتوقدالحمراء،القمةذايسمى

فىللمواشيجيداغذاءيعدحيثالأمريكيةالمتحدة

عيم.لمراا

وهو،الزاحفالنجيليسمىالأخرىالأنواعواحد

النجيلوتنتشرالحمراء.القمةذاتالمرجيةمنأصغر

علىجذورمنهاتنموائتيسيقانهبوساطةالزاحف

العشبمنناعماكثيفابساطايعطيممامتقاربةمسافات

فاغ.أحضرلونذاتضيقةأوراقهوتكونالأخضر.

منلثشلاتأوالبذور،منالنباتهذازراعةويمكن

الشتلةبينالمسافةتكونلحيثغرسهايتمأضجيل،ا

فيالنوعهذاويستخدمسما.52-02منوالأخرى

الجولف.وملاعبالحدائق

الصر!(.)لطامالسباكةانظر:.المرحاص

الذهبمنكتدةعدىأطدقاسمبالغريبمرحبا

فبرأير5فيبأستراليافكتوريافيمولياجولفياكتشفت

اكتشفتكتلةوأكبرأنقىأنهاوادعواام.986عام

سم.سم*2563نحوالكتلةمقاليعم!بلغت.الانحتى

الكتلةهذهوأعطتجراما02907ووزنها

مرحبااكتشف.الخالصالذهبمنجراما)02996

جونهما:كورنوولمنبمنجمعاملانبالغريب

أوتس.وريتشارد،يسوند

دبدوماسية.(م6891-2091)ريمرلفاأ،لامرد

العملفيلدورهاشهرةاكتسبتاجتماعوعالمةسويدية

فىورأدست.العالميالسلامونشرالنوويالسلاحنزععلى

السويدوفد،أم739إلىام629عاممنالممتدةالفترة

بسويسرا.،جنيففيالسلاحلنزعالمتحدةالأممؤتمرإلى

معمشاركةأم829عامللسلامنوبلبجائزةوفازت

كتابمؤلفةوهي.الم!صسيكمنروبلسجار!سياأغونسوأ

والعنفوالأسلحةالحربأم(،)769السلاحنزعلعبة

أخرىعديدةكتبإلىإضافةأم(.)779اليومى

.السلاحنزعع!كثيرةومقالات

فيوتخرجتبالسويدابسالا،فيمردالوأسدت

جامعةمنالماجستيردرجةونالت،ستوكهلمجامعة

سفيرةمنصبتتولىامرأةأولمردالوأصبحتأبسالا.

جوناروالاقتصادالاجتماععالمهووزوجها.سويدية

.لمردا

هـ،885)817سليمانبنعلي،المرداوي

.المرداويأحمدبنسليمانبنعليأم(.4411-048

قرىإحدىمرداإلىنسبةالمرداويالدينبعلاءيلقب

العلم،طلبفيرحلثمالقرآنحفظ.بفلسطيننابلس

يومئذ.شئالحنابلةفندسبنالدينالشئتقيعلىفتفقه

شيخفكان،المذهبرئاسةحازحتىالمرداويونبغ

المذهب.لفروعالحافظ،الحنبليالمذهب

منالراجحمعرفةفيالإنصا!:مصنفاتهمن

تحريرفىالمشبعالتنقيح،مجلداتثمانيةفيالخلاف

.الاصولعلمتهذيبفيالمنقولتحرير،المقنعأحكام

ألترالىناشر.(-م1391)روبرت،مردوح

وبريطانياأستراليافيومجلاتصحفعدةيملكالمولد

بينمطوعاتهتتراوح.أخرىودولالمتحدةوالولايات

ذاتيوميةبريطانيةجريدةوهي،لندنفيالتايمزجريدة

ويملك.مثيرةأسبوعيةأمريكيةجريدةوهيستارونفوذ،

محطاتوعدةممينمائيتصويرقاعةجزئياأوبالكامل
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علىبقدرتهمعروفوهونشر.وشركاتالتلفازيللبث

شركاتإلىماليةضائقاتمنتعانيشركاتتحويل

حيثأستراليا،فيمردوخممتلكاتأكثرتوجد.رأبحة

الدولة.صحفنصفمنأكثرتوزيعنسبةفييتحكم

ميروروديلىأوستراليانذيهناكصحفهتضم

منجزءايملككما.سيدنىمدينةفيتليغرافوديلى

الأسترالية.الطيرانخطوطأحد

نيوزشعركةخلالمنممتلكاتهفيمردوختححكم

دها.التابعةوالشركاتليمتيدكوربوريشن

الولاياتفيمردوخيملكهاالتيالمطبوعاتتتضمن

،نيويوركومجلاتهيرالدبوسطنجريدةالمتحدة

فوكسأفلاملثسركةيملككماجايد،فىتى؟نيوومان

أوفنيوزبنشرمردوخيقومبريطانيا،في.العشرينللقرن

.أخرىصحفوعدةتايمزذي،سنذيورلد؟ذي

بولايةملبورنمدينةفيمردوخروبرتكيثولد

،الخمسينياتبدايةفيشمهير.صحفىابنوهوفكتوريا.

حصل.بلندنإكسبريسديلىجريدةفيصحفياعمل

يهوديوهو.أم859عامفيالامريكيةالجنسيةعلى

للإسرائيل.بول!ئهومعروف

السمسق.:انظر.المردوقوش

تحكيكماالبابليينقدماءآلهةكبيركانصدوك

كانتولما.فقطبابللمدينةإلهاأساساوكانالأساطير،

أصبحفقد،الوسطىالعصورفيمدينةوأقوىأهمبابل

السيادةأصحابسماهوقد،الحقبةهذهفىإلهأهممردوك

قوتهأنوزعمواوالأرفر،السماءمولى،الأعظمالمولى

لمساعدةيستخدمهاكانالتىحكمتهفىتكمنكانت

الأشرار.الناسمعاقبةعلىالأخيارالناس

روائياكانأم(.909-)1828جورج،مرديث

.بالاستعارةغنيارقيقاشعريانثراكتبإنجليزيا.وشاعرا

قصةوهيأم(،)985ففرلريتشاردمحنةرواياتهوأشهر

وهي،المنزلفىوتعلموالدهاواهفتىأصابالذيالأذى

فيهاجرتمرديثكتبهاعدةروأياتمنواحدةأيضا

(أم)987الانانيقصتاوتعكس.امرأةأجلمنمبارزة

لتحريرمرديثمساندةأم()885الطرقمفترقاتوديانا

.المرأة

وتعد.رواياتهعنيمتازشعرهأنيعتقدمرديثكان

الأعمالأبدعمنأم()862الحديثالحبقصيدته

من)نوعسوناتاتوهي.الفكتوريالعصرفيالشعرية

منالتعيسزواجهلهأوحاهابيتا61منمؤلفةالقصائد(

.بورتسماوثفيمرديثولد4.هجرزالتىالأولىزوجته

.سنواتلعدةأدبياوناقداصحفياوعمل

صغير.ثقبخلالبقوةدقيقابشاراتدفعنبيطةالمرداد

العطور.يرشالذيذلكهوالأدواتهذهمنالعاموالنوع

وعندماقصير.أنبوبإلىءصبوطمطاطيبصليشكلوله

وهذا،الأنبوبمننافثاهواءيدانمعالبصلىالشكليكبس

فىمتدليايمتدآخرأنبوبرأس!خلاليهبالنافثالهواء

نهايةفيمنخفضاضغطاالهواءنفىثويحدثعو.زجاجة

أعلىإلىالعطرالزجاجةفيا-خويالضغطويدفع.الأنبوب

الرذاذ.يحدثماوهذااسأسفيفتحةوخلالالأنبوب

انظر:المرذاد.مناخرنوعالتشولمحركوكاربريتر

مننوعاتستخدمايضاالزشيةالإيقاا:وأفرانالكاربريتر.

المنتجاتهذهتتمثل.الوقودقيخرعلىلتساعدالمرذاذات

علبفيغالباوتباعوالبويةالحشراتمكافحةأدواتفى

الجوءتي.الهباءانظر:.رشماش

في)المرزبانية(فارسيةولى"يةحاكمالمرزيان

بجمعيقومالمرزبانوكان.يمةالؤولالفارسيةالإمبراطورية

حرسهمرزبانلكلوكان.بالولايةالقضاءويرأسالضرائب

نأبعدحتىالولاياتحكمفيالمرزبانوأستمر.الخاص

عامفيالفارسيةالإمبراطوريةع!ثالأكبرالإسكندرقضى

..مق331

موقعهاأعطاهابليبيا.فزاناصليمإواحاتإحدىمررق

فيالجفرةوأحتيبينالممتدالواسعالإقليمهذافىالمتوسط

تجاريةأهمية،الغربيالجنوبفي!وغاتالشرقيالشمال

غيرهاعنميزهاحضرياطابعاثاعليماضفت،كبيرةوإدارية

لإقليمعاصمةالأياممنيومفيفكانت.الواحاتمن

فهيللصحراء.العابرةالقوافلتلاقيامركزوكانت،فزان

نحووالمتجهةالشمالمنادمةالق!للقوافلالرئيسيةالبوابة

.والكاميرونالوسطىإفريقياأونيجيرياوتشادالنيجر

حوالىعددهمويبلغ،والمرحبالكرمممكانهاوياثمتهر

.ام399عامإ-خصاءحعسبنسمة000.12

ربظأوسفينةلإرساءيسمتخدمثقيلوزنالمرساة

منمصنوعشيوعاالمراسياعأنمأهمإن.معينمكانفي

المرساةفيسلسلةأوحبلورجتويتمالفولاذ.أوالحديد

فإنهاالماءأسفلإلىبالمرساةياقىوعندما.بالسفينةويربط

نإمكانها.فيالسفينةوتمسكالرملأوبالوحلتتثبت

أكثر.أوثقيلتينمرساتينتح!سلالكبيرةالسفنمعظم

رافعاتبواسمطةالمراسيهذهإلقاءأورفعيتمأنويجب

رفع(.)آلات
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لواسطةمكانهافيتثبتأنالصغيرةللمراكبيم!ش

الصغيرةالسفنمراسيتشمل.المراسيمنمتعددةأنواع

ذاتالإسمنتيةالكتلةأي،الإسمنتيةالعلبةذاتالمرساة

وهناكأعلاها،فيحلقةوجودمع،الإسطوانيالشكل

فيوتوجدمصبوبةمعدنيةطاسةأي،القطريةالمرساةأيضا

وحلقة.ساقنهاية

عاليخاصفولاذمنالمرساةسلاسلصناعةتتما

المرساةوزنعلىالمرساةسلسلةحجمويعتمدالجودة

مقف!!.مكانفياسمفنفيالسلسلةخزنويتمذاتها.

تدعىأ!سفينةامقدمةفيفتحةخلاأ!منالسلسلةتخرج

ة!متحرأعسفينةاتكونعندما.بالمرساةوتتصلالقلسبيت

أغمل!مر.ابيتنحوجيدبش!ص!المرساةسحبيتم

الراداربمالمدظرية(بمال!شارات)إرسالالتلفازانظر:.اووول

(.أ!اتصايعحل)!صيروالهاتف(،أحرى)استحداماتالراديو

أغراناسورمنالمرسلاتسورة.سورةالمرسلاى،

السابعةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاوجاءت.آيةخمسونآياتهاعدد.والسبعون

والمرسلاتثرالسورةلهافتتحتالذيبالقسمالمرسلات

.أ:المرسلاتعرفا!

،العقيدةأمورتعالجالم!صةأسسوراكسائرالمرسلات

والوحدانية،القدرةودلائل،الاخرةشؤونعنوتبحث

أخيبية.الأموراوسائر

الملائكة،بأنواعبالقسمايمةال!ضالسورةابتدأت

وأن،حقالقيامةأنعلى،ال!صنلثمؤونبتدبيرالمكلفين

عنتحدثتلم.أ!افريناعلىواقعانأ!لاكواالعذاب

وتناولت.المجرمونبهوعدالذيالعذابذلكوقت

بعدال!نسانإعادةعلىالباهرةاللهقدرةدلائلالسورة

فيالمجرمينمآلعنتحدثتثماالفناء.بعدوإحيائه،الموت

عنتحدثتثم.وعقابن!!المنفيهيلقونوما،الآخرة

أنواعمنلهمتعالىاللهأعدهماوذكرتالمتإت،المؤمنين

سببببيانأ!ريمةاالسورةوختمت.والإكرامالإفضال

الطغيانوهوالقهار،الواحداللهعبادةعنأممفاراامتناع

.والإجرام

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

.(-مأ!07،هـ-أ093)نورالدين،مرسلي

فيتفوق،جزائريقوىألعابلاعبمرسليالديننور

أرقامثلاثةيحمل.المتوسطةللمسافاتالجريسباقات

مقدارهبزمنميللمسافةالجريسباقاتفيقياسية

مقدارهبزمنمتر0002ومسافة،دقائق.93443.

مقدارهبزمنمتر0051ومسافةدقا!لة!،88.47.4

اشفيعةالإنجازاتمنالكثيرحقة!.دقائق.377.23

فوصف،والعربيالعالمىالمستويينعلىالخارقةوالانتصارات

ومنح،أم499عاممطلعفيالعال!افيرياضيأفضلبأنه

الفرنسيةليكيبصحيفةخلالمنالأبطالبطللقب

ذويالعال!اأبطالمنالعديدعلىمتغلبا،اليوميةالرياضية

مثل،متنوعةورياضاتمختلفةألعابشيأصفذةاالإنجازات

.والسياراتوالسباحةوالتنسأصسلةاوكرةالقوىألعاب

أفضلعلىالأولالترتيبوحقق،العربيالبطلبلقبوفاز

التالية:الأعوامخلالعربقوىأ!ابأأبطالعشرة

العربيالبطللقبويمنحأم.491أم،399أم،199

العربيالاتحاديصدرهاالتيالعربيمجلةخلالمنسنويا

حمسب،عربيينولاعبةلاعبلأففماالقوىلألعاب

انتصاراتمنيحققانهلماوتبعا،المنصرمأعامافيمنجزاتهما

العالميةانتصاراتهمرسليأصدينانوروتوج.وعالميةعربية

مهموبلقب،بهح!ملطالمارفيعبانتصار،الخاصةوألقاله

الميداليةأحرزعندماذلك،المميزةألقابهعنغائباكان

الألعابدورةفيمتر0051لمسافةالجريلسباقأصذهبيةا

فيأم169عامأقيمتالتيوالعشرينالسادسةالأوأجمبية

7835.3.مقدارهزمنامسجلا،بأمري!طأتلانتامدينة

هذاإلىوإضافة.أوليمبيبطللقبواكتسابه،دقائق

نفسهالعام!وفي-المرسلينورالدينحقهتالأوليمبيالإنجاز

فيالاولبالمركزفازفقد.العالميةالإنجازاتمناممثيرا-

من:كلفى،سئمراتمتر0015لمسافةالجريسباق

مقدارهبزمنورييتى،دقائق9.03.3!مقدارهبزمنلوزان

47.32.3مقدارهبزمندونيوسان،دقائق.99.923

وروما.دقائق50.32.3مقدارهبزمنبفرنساوأب!،دقائق

مقدارهبزمنوموسكو،دقايت.39.033مقدارهبزمن

دقائق،.923،ء.مقدارهلزمنوباريس،دقائق.2233.3

نفسهللسباقالكبرىالجائزةنهائيفيالثانيبالمركزوفاز

بالمركزوفاز.دقائق.96.933مقدارهبزمنميلانوفي

من:كلفيمراتأربعالميللمسافةالجريممباقفيالاول

باليابانوأوزاكا،دقائق.148.3ءمقدارهبزمنأوسلو

مقدارهبزمنوأتلانتا،دقا!لة!.03.153مقدارهبزمن

دقائق..90.943مقدارهبزمنوبرل!ت،دقائق.86.053

متر0002لمسافةالجريمسباقشيالأولابالمركزفازكما

السادسوبالمركزد"ضائق،55.94.4مقدارهبزمننيسفى

بزمنبروكسلفيمتر0003لمسافةالجري!حباقفي

دقائق.81.36.7مقداره

وبدأ،الجزائريةتيناسمدينةفيالمرسلينورالدينولد

مبكروقتفيومثابرةبجدالقوىألعابرياضةعلىمرانه
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ليس،التدريبذلكثمراتيجنىبدأحتى،عمرهمن

العالميالمستوىوعلىبل،فحسبالعربيالمستوىعلى

فيذهبيةميدالياتثلاثإحرازهفىذلكوتجلى.بجدارة

بالمركزلفوزه،القوىلألعابمتتاليةعالميةبطولاتثلاث

فيمسجلامتر،0015لمسافةالجريسباقفىالأول

القوىلألعابالثالثةالعالمبطولةففيمميزأ.زمنامرةكل

سجل،باليابانطوكيومدينةفيأم199عامأقيمتالتي

الرابعةالعالمبطولةوفي،دقائق8432.3.مقدارهزمنا

مدينةفيام399عامأقيمتالتيالقوىلألعاب

دقائق،42.34.3مقدارهزمناسجلبألمانياشتوتجارت

عامأقيمتالتيالقوىلألعابالخامسةالعالمبطولةوفى

مقدارهزمناسجلبالسويد،جوتبرغمدينةفيأم599

بطولةفيالذهبيةالميداليةأحرزكما.دقائق73.33.3

عامأقيمتالتىللصالاتالقوىلألعابالثالثةالعالم

فيالأولبالمركزلفوزهبأسبانيا،أشبيليةمدينةفيام199

زمنامسجلا،القاعةداخلمتر0051لمسافةالجريسباق

فىالذهبيةالميداليةوأحرز.دقائق.57.143مقداره

عامأقيمتالتيالقوىلألعابالسابعةالعالمكأسبطولة

فيالأولبالمركزلفوزهبإنجلترا،لندنمدينةفيأم499

مقدارهزمنامسجلامتر،0051لمسافةالجريسباق

العامالترتي!فىالثانيالمركزوحقق.دقائق0734.3.

،ام099فىالقوىلألعابالكبرىالجائزةنقاطلمجموع

ما499عامفيالأولالمركزثم،نقطة61لإحرازه

ألعابدورةفىالذهبيةالميداليةوأحرز.نقطة78لإحرازه

فيأم399عامأقيمتالتيعشرةالثانيةالمتوسطالبحر

الجريسباقفيالأولبالمركزلفوزهبفرنسا،ناربونمدينة

02.92.3مقدارهزمنامسجلامتر،0015لمسافة

القوىألعابللاعبيالسنويالعالميالترتيبوفى.دقائق

لفوزه،أم9!.عامالأولالمركزالمرسلينورالدينحقق

مقدارهزمنامسجلامتر0051لمسافةالجريسباقفي

ما199عامالأولالمركزوحقق.دقائق06.32.3

مسجلامتر،0051لمسافةالجريسباقفيأيضالفوزه

فىعشرالحاديوالمركز،دقائق00.13.3مقدارهزمنا

متر،008لمسافةالجريسباقفيلفوزه،نفسهالعام

المركزحققكما.دقيقة97.44.1مقدارهزمنامسجلا

0051لمسافةالجريسباقفيلفوزهام399عامالأول

كذلكوحقق.دقائق.0.2923مقدارهزمنامسجلامتر

لمسافةالجريسباقفىلفوزه،ام499عامالأولالمركز

دقائق،6103.3.مقدارهزمنامسجلامتر،0015

سباقفيلفوزه،نفسهالعامفيعشرالخامسوالمركز

مقدارهزمنامسجلامتر،0005لمسافةالجري

نفسه،العامفيالسابكلشروالمركز،دقيقة.85.3013

زمنامسجلامتر،008لىسافةالجريسباقفيلفوزه

دقيقة.98.44.1مقداره

فيقوىألعابلاعبلأفضلالعالمىالتصنيفوفي

والميدانالمضمارألعاباخبارأمجلةتجريهالذيالعالم

عامينفيالأولالمركزالمرسلىالديننورأحرز،العالمية

الإفريقيةالقياسيةالأرقامومن.ءا499،ام399متتاليين

:سباقاتفيأرقامأربعةسليالممنورالدينباسمالمسجلة

دقائق.86.283مقدارهبزمنمترأء..لمسافةجري

عامفيدقائق.377.23ارهمففىزمنثم،م3991عام

مقدارهبزمنمتر0003لمساف"وجري،أم599

متر0002لمسافةوجري،أم499عامدقائق.11.527

كذلك.أم599عامدقائق88.47.4مقدارهبزمن

لمسافةالجريلسباقالعربيالقياسبتيالرقمباسمهسجل

.أم599عامدقائق7/3.27.3قدرهبزمنمتر0051

بى)بيالبريطانيةالإذاعةهيئةفىالعربيالقسمكرموقد

القاهرةبمدينةأقيماحتفالؤئي،المرسليالديننورسى(

عامفيعالميةإنجازاتحققعربيرياضيكأفضلبمصر،

.أم299

الأرضيهةالحركاتوتسجلتكبرأداةاكلارلصسمة

علماختصاصيويستطيعلإتالسبهذهومن.الصغيرة

ويستخدم.الارضيةالهزاتوشدا-موقعتحديدالزلازل

ودراسةالنفطعنللتنقيبالزلازلمرسمةأيضاالعلماء

الجليدية.الأنهارعرة!وحسابالأرضباطن

حركةتكبيرحسامميةالزلازلمرسما!ءأكثروتستيم

مرسمةوتتكون.ضعفملأ.يينعشرةبمقدارالأرض

دقيق.نابضبوساطةإطار!نمعلقةكتلةمنالزلازل

إلىيميلالثقللكن،الأرضحر!4معالإطارويتحرك

الذاتي.القصورانظر:.الذاتيقصورهبسببثابتاالبقاء

محولباستخداموالإطاراممتلةابينالنسبيةالحركةوتكبر

وهو،المحولويتحرك.إلكترونيومكبركهرومغنطجسى

عنالناشئالمغنطيسيالمجالفمب،كتلةإلىمربوطسلك

جهداالحركةهذهوتولدالإطار.إلىمربوطمغنطس

المكبرالجهدويسجلالمكبر.إىإينتقلالسلكفيكهربائيا

علىالأرضحركةيلاحظج!ازأوحاسوببوسماطة

الزلازلمرسمةوبإمكان.الورقمنمتحركةقطعة

منجزءاقدرهايتجاوزلاهـخميرةأرضيةحركةاكتشاف

رصدمحطةوتستيميمتر.الستمنجزءمليونمائة

كلأرضيةهزاتعدةدتشافاهادئموقعفىللزلازل

لقياسالزلازلمرسماتمن،مختلةأنواع.وتستخدمم

منالزلازلفمرسمة.والطويلةالقصيرةالزلزاليةالموجات
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يقللاالتيالطويلةالموجاتتسجلإوينج-بريسطراز

مرسمةتقيسبينماكم(،08)0ميل005عنطولها

فيالتغيراتالخطىللانفعالبينيوفطرأزمنالزلازل

ويسجل.الأرضباطنفىمغروسينعمودينبينالمسافة

بالنسبةجداالقويةالهزاتالقويةالحركاتتسارعراسم

فيالزلازلمرسماتوتستخدم.الحعساسةللأجهزة

منأنواعثلاثةمنفصلةبصورةلتقيسثلاثيةمجموعات

،جنوب-شمالو،أسفل-أعلىإلىالأرضحركة

لرصدمحطة000.1منأكثروهناك.غرب-وشرق

المستخدمةالزلازلمرس!ةأما.العالمأنحاءفيالزلازل

وي!.ومتينةصغيرةفتكونالعلميةوالتوقعاتللدراسات

وعندئذ،دراستهالموبالمطلوبحولمنهاالمئاتالعلماء

زلزاليةموجاتلإحداثتفجيراتبإجراءالعلماءيقوم

ترتد.ثمالأرضباطنفيالصخريةالطبقاتإلىتنتقل

يدورماوتلاحظالمرتدةالموجاتالزلازلمرسماتوتقيس

.الأرضسطحتحت

علىللزلازلمرسماتخمسالفضاءروادوضعوقد

زلزاليةموجاتالأجهزةهذهسجلتوقدالقمر،سطح

الشهب.اصطداماتوعنبسيطةقمريةهزاتعنناتجة

سميكةقشرةللقمرأنالزلزاليةالمرسماتسجلاتوتبين

صلبة.

.قوةريختر،،النفط،الزلزالأيضا:انظر

يستخدمقياسجهازكهريائدلآالملبمرسمة

فيهايدقمرةكلففى.القلباضطراباتلتشخيص

كهربائيةمرسمةوتلتقط.كهربائيةتياراتتنتجالقلب

هذاويسمى.ورقعلىوتعسجلهاالتياراتهذهالقلب

المرسمةتوصيلويمكن،القلبكهربائيةرسمالتسجيل

علىالتياراتيعرضقياسجهازوهيذبذباتراسمةإلى

.الذبذباتراسمةانظر:.تلفازيةشاشة

تكبيرمعداتعلىالقلبكهربائيةمرسمةتحتوي

كهربائية،أقطابإلىالمرسمةمنالأسلاكوتمر.وتسجيل

رسمويسجلللكهرباء.موصلةفلزيةشمرائطوهى

المريضبجلدالكهربائيةالأقطابلمالصاقالقلبكهربائية

كلعلىالأقطابوتوضع.خاصةهلاميةمادةبوساطة

منطقةفوقالصدر،علىنقاطستوعندوساقذراع

القلب.

عندالقلبينتجهاالتيالتياراتبالتقاطالأقطابوتقوم

مرسمةداخلمكبرإلىوتنقلها،حفقاتهمنخفقةكل

منملفخلالذلكبعدالمكبرةالتياراتتنساب.القلب

ويتحرك،مغنطسيمجالداخلمعلقجدارفيعسلك

المغنطجسي.المجالمعالتياراتهذهتفاعلبسببالسلك

بب-،3

يولدهاالتىالتياراتوتسجيلبالتقاطتقومالقلبكهربائيةمرسمة

شرائطلهاكهربائيةأقطاببوساطةالتياراتهذهالتقاطيتم.القلب

هذهبتكسيرالمرسمةوتقوم.المريصلجسمتلصقللكصلاءموصلةفلزية

موجية.حطوطهيئةع!وتسحيلهاالتيارات

رسمورقعلىالسلكحركةبتسجيلحساسةرافعةوتقوم

القلب.كهربائيةرسمذلكعنفينتجمتحركبيافي

الموجية.الخطوطمنسلسلةقلبنبضةتنئثل

وتغيرمحددا.موجيانموذجاللقلبالطبيىالنبضويعطي

علىالمعروفالنموذجهذاالقلبأمراضمنمعينةأنواع

عليه.التعرفيمكننحو

تشخيصفىالقلبكهربائيةمرسمةالأطباءيستخدم

والحمىالدمضغطارتفاععنالناتجةالقلبأمراض

رسميؤخذماوغالبا.الولاديةوالعيوبالروماتزمية

هذاويسمى.الفرالقعلىمستلقوالمريضالقلبكهربائية

تؤخذوقد.الراحةعندالقلبكهربائيةرسمالأسلوب

هذاويسمىبمجهود،المريضقيامأثناءالصورةهذه

مايبينوهوالإجهاد.عندالقلبكوبائيةرسمالاختبار

أثناءالأكسجينمنكافيةكميةيتلقىالقلبكانإذا

عندالقلبكهربائيةرسمالأطباءيستخدم.العنيفالنشاط

تكونالذيالتاجيةالشرايينمرضتشخيصفيالإجهاد

حدإلىضاقتقدالقلبعضلةتغذيالتيالشرأيينفيه

.الدمسريانمنتحدبحيثخطير

المقياسمنالمطورةالقلبكهربائيةمرسمةاختراعتم

وظائفعالمبوساطةام309سنةفيالخيصالجلفانى

فيلم،أينتهوفن،انظر:.أينتهوفنفيلمالهولنديالأعضاء

الجلفاني.المقياس
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بأمورالمتعلقةالمراسيممنضربالعاليالمرسوم

وكان.الأوروبيونالحكاميصدرها،الدولةأوالكنيسة

هابسبيرجإمبراطور،خاصةبصورةأصدرهالذيالمرسوم

فيالملأعلىأعلنوالذي،أم713عامالعسادستشارل

كان،الوقتذلكففى.أهميةالمراسيمأكثرام472عام

أكبرإلىأملاكهمنقلالحكامعلىيفرضالألمانيالقانون

أسرةأفرادمنتشارلوكانالذكور.منسناورثتهم

أنهعلىأصدرهالذيالعاليالمرسومونص.هابسبيرج

عندهيكنلمإذا،أسرتهأملاكترثأنالكبرىلابنتهيمكن

أراضيتقسيمإمكانيةعدمعلىنصكماذكر،ابن

.هابسبيرج

فيتوفيتشارلأنبيدبالمرسومعديدةبلدانواعترفت

ماوسرعانذكرا،وريثايخلفأندونام074عام

هذهرفضوأدىتعهداتها.البلدانهذهمعظمنقضت

تشارلبناتأكبرتيريزا،ماريابمطالبةالاعترافإلىالدول

العرشخلافةحرباندلاعإلىذلكأدىأبيها،بأراضى

النمساوية.

العرلمق.خلافةحروبتيريزا؟مارياأيضا:انظر

عامفيإنجلترافيأجيزقرارالعرشوراقةمرسوم

هانوفرمنتخبةلصوفياالإنجليزيالعرش!وراثةمثبتاام107

.الأولجيمسحفيدةهيوصوفيا.البروتستانتوورثتها

لوليميكنلملأنهنظراالقرارالإنجليزيالبرلمانأجازوقد

قدكانت،انالمستقبلملكةخليفتهأنكما،ذريةالثالث

يريدالبرلمانيكنلملها.بقيالذيالوحيدالابنفقدت

.آنوفاةبعدإنجلترا،عرلقعلىملكاكاثوليكيارومانيا

الثانيجيمسابنهوبالعرشأحقيةورثتهاأقوىكان

،ستيوارتإدواردجيمسواسمه،الكاثوليكىالرومانى

وفاةبعدالعرلقعلىجديدةمالكةأسرةالقرارفوضع

الملكصوفياابنأصبححينماام471عامفيآنالملكة

.لأولاجورص!

انتفاضتا.،ستيوارتالأيضا:انظر

زمنإنجلتراممالكإحدىكانتمرسيا

بينويلز،منالشرقإلىوتقع.سكسونيين-الانجلو

القرنفىتأسسستربماشمالأ.ونورثمبرياجنوباوسكس

فيالإنجليزيةالممالكأقوىوأصبحت،الميلاديالسادس

وأوفا،إثلبولد،الملكينعهدفىالميلاديالثامنالقرن

وسكسملكإجبرتغزالإنجلترا.المطلقينالحاكمين

أبدا.السابقةقوتهاتستردولم،م582عامحواليمرسيا

،المتحدةالمملكةشروبشايربمسد،أوفا،أيضا:انظر

تاريخ.

السوائلمنالمرغوبةغيرادصمياتتزيلنبيطةالمرشح

الضوءأشعةأوالكهربائيةاقي،راتناقلأوالغازأوالمنسابة

تنقىالتيالمرشحاتوتصنع.الصوتيةالموجاتأو

من،الشوائبأوالصلبةالقطعمنالغازاتأوالسوائل

الأليافأوالخزفأوالنباتيالفحىمأوالقماشأوالورق

آلاتوفي.مسامذاتأخرىموادمنأوالزجاجية

الزجاجمنمصنوعةمرشمحاتتستعملالضوئيالتصوير

.انظر:الضوئيةالأشعةمنء!ينانوعالتصفيالجلاتينأو

الضوئي.التصوير

منمختلفةأنواعإلىابىضروليةالمحركاتوتحتاج

الوقود.أوالتزييتشحمأو4الهوالتنقيةالمرشحات

تزيلالكربريتر،علىالمركبةالجا،خةالورقيةوالمرشحات

يصنعكذلك.الالةإلىيدخلأنقبلالهواءمنالشوائب

منولكثير.الليفىالورقمنالزيوتمرشمحاتمعظم

الأقراصأوالسيراميلثمنمدصقيالوقودمرشحات

قليلعددويوجد.ضيقةبفراغاتبينهامفصول،الفلزية

الحرارةالعاليةالالاتبعضوفي!.سلكيشبكلهمنها

المرشحاتتجذبحيثمغنمايسيةمرشحاتتستخدم

ملم(..،..1)ميكرونق5الأصغرالفلزيةالجسيمات

خلاتمن-عادةأحسجائر-امرشحاتوتصنع

وجسيماتالقطرانمادةمنبعضاتزيلوهيالسليلوز.

مكيفاتوفي.السيجارةدت!انمنالصغيرةالنيكوتين

الأليافمنمصنوعةمرلفخاتتستخدمالهواء

لتنقيةلاصقةمادةمنبطقةومغطاةالفلز،أوالزجاجية

المدنمعظموتحتوي.اللقاحوحبوبالغبارمنالهواء

تستخدمالمياهلتنقيةمصطاتعلىتقريباالكبرى

.المرشحات

حوص.،المائيةالأحياءالهـواء،تكييفأيضا:انظر

وأديفىدينصدصالالمرشوممعا-ن.معدنالمرشوم،

المرشومويدعى.التبغغلايينصناء"فييستخدم،رقائقي

فودتىيطفوإنهحتىجدا:محفيفوالمرشوم.سبيوليتأيضا

وسميالبحر،زبدبالألمانيةالكلمةوتعنيالماء.سطح

منكبيرةكمياتوتوجدالزبد.مظهرولهيطفولأنهبذلك

طبقاتفييوجدكما،الصغرىآسيافيالمرشوم

والسليكونالمغنسيوممنهـركبوهو.الأخرىالصلصال

سليكاتعنفعبارةالمعدنأماوالماء.والأكسجين

للماء.حاملةمغنيسيوم

وتجاويف.المرشومغلايينالمد:حنينمنكثيرويفضل

إلىببطءتتحولثم،جديدةوهي،بيضاءالمرشومغلايين

نأغيرالحذر،والاستعمالبالتداو!،الداكنالبنياللون

بسهولة.تنكسرالغلايينهذه
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أمطارعليهتسقطأستراليا،غربىفيإقليممردتديسون

وتكثر.المتوسطفيمشوياملم002مقدارهامنتظمةغير

وأهمهاالاشجار،المكشوفالإقليمهذافيالأشجار

.الأخرىالسنطأشمجارمنوأنواعالملجاأشمجار

جبالسلسلةفيهيلبيكمنينبعمرشيسون.نهر

مناطقعبرالغربىالجنوبأتجاهفيويجري،روبنسون

علىتقعنقطةعندالهنديالمحيطفىويصب،رعويةريفية

هذاطولويبلغ.جيرالدتونشماليكمأ08حواليبعد

السيرهومرةلأولرأهوالذي.كم6ء.حواليالنهر

الاسم.هذاعليهوأطلقجرايجورج

،أم8ء8وأم857عاميفى.الرعيصناعة

صالحاواعتبروه،الإقليمجريجوريالإخوةاكتشف

عقودعدةبتأمميسام872عامالمنطقةافتتاحتم.للرعي

إلىتصلمساحةتغطيالرعويةللمناطقإيجارية

حكومةمنطويلةلمدةاممتؤجرتهكتار،004لأ...

يقومونالرعاةوكانأسوار،بلاالأراضيوظلت.الولاية

التاسعالقرنمنالسبعينياتأواحروفي.القطعانبرعي

وجودالأسلاكمنالمصنوعةالأسوارجعلتالميلاديعشر

عامحتىمربحةالرعيصاعةظلت.ضروريغيرالرعاة

أسعاروهبوطالقطعانعددزيادةأدتوقد.أم039

القرنمنالسبعينياتفيالأرباحنقصإلىالصوف

العشرين.

،أم888عاممرشيسونفيالذهباكتشف.التعدين

خطبناءتموقد.المنطقةإلىالذهبعنالمنقبنسيلوهرع

ثمام،498عاموموليواجيرالدتونبينيربطحديدي

التنقيبحقولمركزفيتأسيسهاعندكيومدينةإلىامتد

عنالتنقيبصناعةوصلت.أم898عامالذهبعن

حتىمربحةوظلتأم009عامذروتهاإلىالذهب

السكانهجرثمومنتتدهور،بدأتثم،الأربعينيات

عامسليريفياليورأنيوماكتشافتم.المدنأغلب

أجنيو.فىالنيكلاكتشافتمام،719عاموفيأم079

ناجحة.تعدينعملياتبدأتهناومن

فدكيونعدماءفيهيعملعدمي!عهدأومبنىالمرصد

السماويةوالأجراموالنجوموال!صاكبالشمسلدراسة

العلماءهؤلاءيفحصكما.الكونفىالموجودةالأخرى

هيئةعلىالفضاءفيتنتشرالتىللطاقةالختلفةالصور

السينية.والأشمعةالراديوموجاتذلكفيبما،إشعاع

الفضاءفيالذراتسلوكأيضاالفلكعلماءويدرس

درجاتتاثيرتحتسلوكهاوكذلك،النجومالفسئلين

نفسها.النجومباطنفيالمرتفعةالحرارة

البصرية،المراصدالمراصد:منرئيسياننوعانوهناك

ومراصدالضوء.لدرالممةبصريةتلسكوباتتستخدم

موجاتلدراسةراديويةتلسكوباتعلىتعتمد،راديوية

أدواتالبصريةالتلسكوباتتستخدمورصدها.الراديو

واضحةمكبرةصورعلىللحصولوالعدساتكالمرايا

لتسجيلالتصويربآلاتذلكفيمستعينة،البعيدةللأجرام

الراديويةالتلسكوباتأما.باتبالتلعكلتشاهدهما

منالراديوموجاتلالتقاطالضخمةالهوائياتفتستخدم

كشافةوأجهزةتصويرآلاتأيضاالمراصدوتحويالفضاء.

التلسكوباتتجمعهاالتيالمعلوماتتسجلإلكترونية

معظمفيالحاسوبأجهزةوتقوم.والراديويةالبصرية

وتحليلهاالبياناتوتجميعالتلسكوباتبتوجيهالأحيان

.المعلوماتعلىللحصول

شروطفيهاتتوافرالتيالأماكنفىالمراصدوتشيد

،المبهرةالأضواءعنبعيداالجيدوالرصدالواضحةالرؤية

الراديويالتداخلمقيالر

تلسكوباتمنيتكور

بعضهامخصلةعديدة

دتر!لحيث،لبعض

الوقتفيالحسمنفمي!

وتحميعمعالجةوتت!ا.نفسه

منالصادرةالإشارات

وذلك،تلسكو!كل

واحدةصورةلتكوين

!متفصيلاأكترللجسم

التلسكوداتأقوى

الفلكية.
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توسونبلدةسبالقربعالحبلعلىمقامالوطنيكيتقمةمرعد

والتقلباتللمدينةالساطعةالأضواءعنوسيدا،الملوثاتم!خالصاف

وتبددالجوصفوتعكرالتيالحادةالجويةالتقلباتوعن

والدخانالغبارتثيرالتيوالعواصفالضبابمثل،هدوءه

تقام،ذلكأجلومنالهواء.ملوثاتمنذلكوغير

السماءحيث،العاليةالجبالقممعلىغالباالبصريةالمراصد

عادةفتوجدالراديويةالمراصدأما.الأوقاتمعظمفىصافية

حمايتهاعلىبهاالمحيطةالمرتفعاتتعملحيثالوديانفي

فيبكثرةتنتشرالتيوالتلفازال!ذاعةموجاتتداخلمن

.بالسكانالمأهولةوالأماكنالمدن

هنا،ومنالمرأصد.بتشغيلعادةالجامعاتوتقوم

التدريسهيئةأعضاءمنعلماءهمفيهاالعاملينفإن

فىيتخصصونممنوالبحوثالعلياالدراساتفيوطلبة

منوتشغيلهاوتجهيزهاالمراصدبناءولأن.الفلكعلوم

والمؤسساتالحكوماتفإن،للغايةالمكلفةالأمور

منالكثيربدعمتقومالغنيةوالشخصياتالكبيرة

المراصد.

المرصدفيالتلسكوبيوضع.البصريةالمراصد

لحماية،كبيرةفتحاتبهاضخمةقبةتحتالبصري

المراصدفيوتستخدم.الجويةالظروفمنالتلسكوب

التلسكوبلتوجيه،متحركةوقواعدكهربائيةمحركات

دورةخلالوذلكتماما،رصدهالمطلوبالاتجاهفيوإبقائه

محورها.حولالأرض

منرئيسييننوعينالمراصدهذهوتستخدم

علىتعتمد،عاكسةتلسكوبات:البصريةالتلسكوبات

منالقادمالضوءلتجميعالمقوسةالمرايامنمجموعةأومراة

وتلسكوباتلها،واضحةصوروتكويناسمماويةالأجرام

ذلكفىوتعتمدالضوء،بانكسارصوراتكون،كاسرة

.العدساتمنمجموعةعلى

جوفيالممتاز،الرصدإمكاناتاكحيزالموقعهذاويوفر.أريزونابولاية

العنيفة.لجوية

التلسكوباتالبصريةإراصدامعظموتستخدم

.الكاسرةالتلسكوباتمنأكبرعادةتكونالتيالعاكسة

أكبرمنبالومارمرصدفيهيلتلسكوبويعد

علىمرآتهقطريزيدحيثا)مالم،فىالعاكسةالتلسكوبات

سانمدينةمنبالقربأوماربامرصدوية.سم51.

الأمريكية.المتحدةبالولاياتكاليفورنياولايةفيدسجو

انكسارعلىتعتمدالتيالكاسرةالتلسكوباتوتحتاج

ول!شالإبصار.عيوبمنخاليةضخمةعدساتإلىالضوء

وبالإضافة.التكاليفباهظةالذممشيعصعبةالعدساتهذهمثل

كبيراجزءاتمتصالكبيرةالع!+ساتهذهمثلفإنذلك،إلى

.الصورةلتكوينخلالهاينفذعند.ساتحمعهالذيالضوءمن

بولايةوليمزخليجعلىالمقاميرءصمرصدتلسكوبويعد

،النوعهذامنالعالمفيت!سكوبأكبرالأمريكيةوسكنسن

بمرآةذلك)قارنواحدامتراعدمستهلطريباحيث

سم(.ه01قطرهايبلزاالتيالعاكسالتلسكوب

التلسكوباتخلالتظهرآإتيالصورمنوكثير

ونتيجة.مباشرةرؤيتهالايمكن،بحيثمعتمةتكونالبصرية

السماويةالأجرامبرصداكللكيونميقومانادرافإنه،لذلك

الصورعلىيعتمدونبل،التلس!كوبخلالمنبمشاهدتها

حساسةضوئيةألواحبتعريضعلي!،يحصلونالتيالضوئية

الألواحتعريضفعند.أتلسكوبامنالخارجالخافتللضوء

واضحة.صورتتكونالزمنكأ5طويلةفترةللضوءالضوئية

الفلكيونيستخدمهامتطورةإلكتروا!ةتصويرنبائطوهناك

.التلسكوبانظر:.الوهجقليلةأجرامرصدفى

جهازاالبصريةالمراصدفيالفلاثعلماءويستعمل

تكونالتيالختلفةالألوانلفصلالطيفمرسمةيسمى

استخدامهايمكنالتي،الطيفمرسمةوتنشر.أضجماضوء
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المشهورةالمراصدبعض

-----إلمرجممدإيميغ-

للمرصدالكبرىالمنظومةم!ثروع

إبراديويالوطني

أريدسيبومرعد

الوطنيالراديومميأشرأليامرصد

باريصمرصد

بالومارمرعحد

بلكوفوعدمر

بانكجمودرلكوصد

الفيزياءمرعحد

الخاعىالفلكي

الصالحالرجاءلرأسالملكيالمرصد

الأمريكيتينبينلماتولولوسيرومرصد

يركزمرعد

موقعه

ليومكسيكو-كوروسو

المتحدةالولايات

ريكوبورتو-أريسيبو

التشغيل--تاريخ

ما89"

م6391

م691!أستراليا-ويلزساوثنيو-باركز

نسادر-ونميد

بكاليفورنيا-بالومارجبل

المتحدةالولايات

روسيا-بطرمبيرجسالت

منبالقربإنجلترا-بانكبردرل

مانشسشر

منبالقر!زبلنشكسكايا

روسيا-تشيركسك

إفريقياحنوب-تاونكيب

تشيلى-لاسيرينا

الولاياتوسكنسنوليمزخليج

المتحدة

م0167

م4891

م9183

9491

م7491

م182"

م6391

م7918

تهعفاموا

72صيتكون،العالمفيراديوىتلسكوبأقوى

.م2،منهاكلقطرعاكسا

ولهالعالمفيراديويتلسكوبأكبريستحدم

م.503تطرهعاكس

اسخدمم64مرآتهقطرراديويتلسكوببه

.النجومأشباهأوائلمنللتحقق

.مرةلأولالضوءيصرعةوراسور،تم

قالرالمتحدةالولاياتفيعاك!تلسكوبأكر

سم.805مرآته

حركةفهمفىكبيرةطغرةبوساطتهحدثت

.لأرضا

فىقوجيههيمكقالعالمفيراديويتلسكوبأول

لأ.اتجاهأي

.م6مرآت!قوالعالمفيعاكستلسكوبأكبر

المهمة.الجنوبيالكرةنصفمراصدأحد

ا"لنوييالكرةندمففيعاكستلسكوبأكبربه

.م4مرآتهقطر

سم.201العدسةقكلالعالمفىكاستلسكوبأكبر

(.ألوان)خطوطالطيفداخلالنجمضوء،التلسكوبمع

الطيف.هذامنالنجممكوناتتحديدالعلماءويستطيع

النجم.لمعانشدةلقياسالكهروضوئيالمقياسويستخدم

واحدلونمعالتعاملمنتمكنهمرشحاتالمقياسولهذا

.مرةكلفىالضوءمن

فيهاالعاملونالعلماءيختصشمسيةمراصدوظك

منلابدالمراصد،منالنوعهذاوفي.الشمسبدراسة

الشمسحرارةتأثيرمنللتقليلخاصةاحتياطاتعمل

تياراتالشمسحرارةمنتنشأحيثالرصد،عمليةعلى

تشوهتسببالأرضسطحمنبالقربالساخنالهواءمن

شوقالشمسيةالمراصدمعظمتقام،ولذلكالشم!.صور

منبالقربالساخنالهواءتياراتتأثيرلتفاديعاليةأبرا!

.س!إلأرض

المستخدمةالتلسكوباتتتركب.الراديويةالمراصد

شكلعلى،ضخمهوائيمنالراديويةالمراصدمعظمفي

ويجمعها.الراديوموجاتيلتقطكبير،عاكسطبق

إشاراتيلتقطراديواستقبالجهازبالطقويتصل

العلماءويعكفويكبرها.العاكسإلىتصلالتيالراديو

حرارةدرجةلمعرفةوتحليلهاالإشعاراتهذهدراسةعلى

تلكعنهاتصعدرالتىالسماويةالأجراموتركيب

.الموجات

التلسكوبلهوائياتالعاكسةالأطباتكانتولما

فيالمستخدمةالمراياأوالعدساتمنأكبرالراديوي

الراديويةالتلسكوباتأصبحتفقد،أجصريةاالتلسكوبات

ودراستها.البعدفيمتناهيةسماويةأجرامرصدعلىقادرة

بالتلسكوباترصدهاالمستطاعمنيكنلمأجراموهي

أريسيبومرصدتلسكوبعاكسقوويبلغ.البصرية

وهذا.العالمفيراديويتلسكوبأكبروهو،م003

ريكو.بورتوفيأريسيبوبلدةفيمقامالتلسكوب

بعضهاالراديويةالتلسكوباتمنعددتوصيلويم!ش

وهذا.الراديويالتداخلمقياسيسمىمالتكوينببعض

مفردتلسكوبأيمنبكثيرأوضحصورايعطيالمقياس

قويتداخلتلسكوبوهناك.قدرتهأوحجمهكانمهما

مك!يكونيوبولايةسوكوروبلدةمنبالقربجدا

بتشغيلهويقوم،الكبرىالمنظومةباسميعرفالأمريكية

منالمنظومةهذهوتتكون.الوطنيالراديويالفلكيالمرصد

ذاتالصورأما.مترا52منهاحررقطرعاكسا27

بوساطةعليهاالحصولفيمكن،دقةالأكثرالتفاصيل

موزعةالراديويةالتلسكوباتمنكبيرعددمنمنظومة

واحد،جرمبرصدكلهافتقوم؟متباعدةأماكنعلى

إلىترسلهاثمواحدوقتفيإشاراتهاتسجلوكذلك

وأضحة.صورةمنهاويكونليدمجهاحاسوب



101لمرصدا

عامأورانوسعبرومر،أم177عامأطلق.الفلكي2فويجرعدمر

الكوك!حلقاتصهامةحديدةمعلوماتبنقلقام.أم869

وحوه.وأقماره

قديممنالناساهتمامالفلكاسترعى.تاريخيةنبذة

الشمسمواقعلدرالمسةالمراصديشيدونفكانوا،الزمان

فيستونهينجالقديمالحجريالمبنىويعد.والنجوموالقمر

الماضيفيمرصذااستخدممبنىأقدمبانجلتراويلتشاير

0051إلى0028منالممتدةالفترةخلال-السحيق

الماياقبيلةمنحمرهنودتمكنم،003عاموفي..مق

بعضرصدعلىمبنيدقيقتقويمإنتاجمنالوسطىبأمريكا

السماوية.الأجرام

عشرالسابعالقرنمنالثامنالعقدأوائلوفي

المراصد.فيالكاسرةالتلسكوباتاستخدامبدأ،الميلادي

مواقعتعييندقةفيالتلسكوباتهذهاستخدامساهموقد

،ام675عاموفيقبل.ذيمنأكثرالسماويةالأجرام

جرينيتشمرصد-إنجلتراملك-الثانيتشارلزالملكأسس

استطاعوقد.لندنمنبالقربجرينيت!شبلدةفيالملكي

المواقعحددتبحريةخرائطيرسمأنالمرصدهذا

فيالبحارةبهاليهتديوذلك،النجوملبعضالمضبوطة

البحر.عرضفيسفنهمتوجيه

عصرالمراصددخلت،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

علماءتمكنوبذلكالحديتة،العلميةالأجؤةاستخدام

منتصفففي.الأولىللمرةالنجومتركيبدراسةمنالفلك

مرسمةاستخدامفيالعلماءبدأ،الميلاديعشرالتاسعالقرن

الألواحاصبحتالتاسئكشرالقرنأواخروفي.الطف

المراصد.فيالرئيسيةالأدواتإحدىالضوئية

البصريةالمراصدبدأت،الم!لإديالعشرينالقرنفي

تمكنثم.العاكسةالتاسكوباتأممتخدامفيالكبرى

منتصففيالراديويةكوباتالتل!تطويرمنالفلكيون

العشرين.القرن

العلماءبدأ،الميلاديأ)!شرينالقرن!شينياتوفي

،الجويالغلافخارجضاءالف!فيمراصدوضعفي

البنفسجيةفوقوالألثمعةجاهـ،أشعةلقياسوذلك

الغلافيمتصهاالتىالإ"ضعاعاتوهى،السينيةوالأشعة

القليل-سوىالأرضسطحإلىمنهايصلفلاالجوي

خارجالإشعاعاتهذهقياسأهميةتأتيهناومن

.الجويالغلاف

الفضائىهبلتلسكوبأطلقأم،099عاموفي

،الجويالغلافطبقةخارجرضر!الأحوللهمداراليتخذ

عدمشفادىأنالعاكعرالتلس!!وبهذاالممتطاعوبذلك

علىالجويالغلافتأثيرءنالناجمالصورةوضوح

فوقالأشعةقياسهبلويستحطيع.الأرضيةالتلسكوبات

ولكن.الأرضعنالجويالغا"فيحجبهاالتيالبنفسجية

إرسالعلىقدرتهمنحدتهبلمراياإحدىفيعيوئا

إصلاحمنالعلماءتمكنوأحدمالمنشود.بالوضوحصور

بعد،عنالتحكمطريقعن،التلسكوبفيالعيوبهذه

أواخرفي،لإصلاحهالفضاءاتروامنملاحينأرسلوافقد

هبل،تلسكوبفإن،أخرىجهةومن.أم399عام

عنتشغيلهايجري،أخرى4فضافتلسكوباتوكذلك

إليهاوتعليماتأوامرسالباربعد،عنالتحكمطريق

الراديوية.بال!شارات

إلىالانفجاربحطاميقدفمتفحر،نجمأوالتوهجفائقمستعرنجم

تلسكوببوساطةالصورةهذهأ-ذت.العضاءفىبعيدةمسافات

الالفجار.لمراقبةكاذبةألوانبايمشخدام،الفضائيهبل
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

البصرياطفلكاسطنيةاالمراصدالتلسكوب

ولسونجملمرصداللاسلكيالتلسعو!

الملكيحريخيتمترمرصداغضائياهبلتلسكوب

لالكحودرلمرصدستونهيسح

الوطيالراديويالفلكسالمرصدالمضاءرحلات

ا!كمرصدزالمسلم!!ا!رباعندالعلوم

يركر!رصدأحفلك(الر

علم،الفلك

غريجنوبفيفلكيمرصدربلو!مرصلى

أشهرولع!.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

منوهوهيل،تلسكوبهوالمرصد،هذابهعرفما

الذيالجهازهذا.العالمفىالبصريةالتلسكوباتأكبر

مرآةبههيل،جورجالأمريكيالفلكعالمإنشاءهاقترح

حبلعلىالمرصدأقيموقد.سم805قطرهارئيسية

وعلىالبحرسطهحفوقاملأ725ارتفاععلىبالومار،

تموقددييجو.سانشرقيشمالتقريباكم64بعد

معهدإشحرافتحتويعملأم489عامإنشاؤه

أصلالمرصدفىالفلكعلماءويدرس.للتقنيةكاليفورنيا

الفيزيائيةخصائصهاإلىإضافة،النجوموتطهور

والكيميائية.

لالولاياتحصاليفور!اعربىحوبفي!لكيمرصدبالومارمرصد

أخالباالقطرذوهيلعا!صهوالتلس!صباتوأكر.الأمري!صةاا!تحدة

المرصد.قمةفوقالصورة!ىالموضحس!،805

تستطع،الحجمكبيرعاكستلسكوبهيلوجهاز

الذيذلكضعفمليونالضوءمنتجمعأنالمقعرةمرآته

الأجرامتصويرفىويستخدم.الإنسانعينتجمعه

يستطجعإنهإذلمسطوعها،قياسوفىوأطيافها،السماوية

الضوئية،السنواتمنبلايينعدةتبعدأجعسامتصوير

كم.تريليون46.9تساويالضوئيةالسنةبأنعلما

من،الزأويةمتسعاتصويريانتلسكوبانأيضاوللمرصد

بيرنهاردالألمانيالبصرياتعالماخترعهالذيالنوع

مرآةبهالأغراضمتعددعاكستلس!صوبوله.شميت

شميتتلسكوباويستخدم.ألممم52قطرهارئيسية

السماويةالأجراممواقعولتحديدالسماء،خريطةلتصوير

ولأكبرهيل.بتلسكوبدراستهافىللتعمة!تمهيدا

قطرهامراةشميتتلسكوبىمجموعةفىتلسكوب

سماويةمنطقةتصويرالتلسكوبهذاويستطيعسما.ا22

003بحواليهيلتلسكوبيصورهاالتىتلكمنأكبر

وقدتفصيلا.أكثرصورايوفرهيلتلسكوبأنإلا،مرة

سمأ22قياسشميتتلسكوبالفلكعلماءاستخدم

للكرةالشماليةاسمماءيغطيتصويريأطلسلعمل

الجنوبية.اسحماءونصمفالأرضية

فىبصريمرصدأكبريعدستروملوجيلمرصد

أجهزةوأكبرلكانبيرا.الجنوبيةالضواحيويممي.أمشراليا

فيمصنوعةعاكسةمرأةالمرصدهذافيالمستخدمةالرصد

توفيرفىالمرصدهذاوساهم.ام،088قطرهايبلغإنجلترا

وساعده.الجنوبىالكرةنصففىالمهمةالفلكيةالمعلومات

مرسمةجهازومنهاخاصةبمعداتمزودأنه،ذلكعلى

مقاديرتحديدعلىالفلكيينيساعدجهازوهو،الطيف

طيفهاتحليلخلالمنوجاذبيتهاوكتلتهاالنجومحرارة

جبلمرصدفيمستخدمةأخرىأجهزةوهناك.الضوئي

شمالفيمسبرنجسايدنجالميدانيةمحطتهوفيمشروملو-

ذاتالعاكسةالمراياذلكفيبما-ويلزساوثنيوغربى

إلىوبالإضافة.ملمأ610وم762وملما604الأقطهار

كاميرابتشغيلتقومبالسويد،أوبالاجامعةفإن،ذلك

قوهاعاكسةبمرآةمزودةوهيالمرصد.هذافيشميت

عامستروملوجبلمرصدتشييدتموقد.ملم066

.أم119

جنوبفييقعفلكيمرصدولسونجيلمرصلى

أعلىفيمقاموهو.المتحدةالولاياتفيكاليفورنياغربي

وسعدالبحر،سطحفوقأملأ074وارتفاعهولسونجبل

باساديناتابفيمقروللمرصدباسادينا.عنشمالاكمأ6

ويحتفظ.الأدواتإصلاحوورشوالمعاملالمكاتبيضم



301الوطنيالراديويالفلكىالمرصد

التيالرصد،معلوماتمنضخمةبسجلاتالمرصد

العالم.أنحاءمختلفمنالفلكيونبهايستعين

المرصدهذا-أمريكىفلكيوهو-هيلجورجأسس

دراسةفيالبدايةمنذوتخصصالمرصد.ام409عام

ألمجالاتدراساتفيالرائدةالمراكزمنومازال،الشمس

ويوجد.الشمسسطحفوقالضوءوسرعةالمغنطسية

م46ارتفاعهمابرجينفيمركبانتلسكوبانبالمرصد

مراتهقطريبلغعاكساتلسكوباالمرصديضمكما.ام8و

دراساتفيالأخيرالتلسكوباستخدموقد.سمأ52

بهدفبهاالمرتبطةالأخرىوالدراساتالطفتنظير

(.والغازاتالغبارمن)سحبوالسدمالنجوماستكشاف

التوصلمنالمرصدهذافيالعاملونالفلكيونتمكنوقد

تلسكوبباستخدأمالفلكيةالاكتشافاتمنالعديدإلى

المرصد،واستخدمه،سم452مراتهيبا!طر،عاكس

الفلكياكتشف،المثالسبيلفعلى.أم859عامحتى

أستخدامطريقعنالكونتمددهبلباولإدوينالأمريكي

العالم.انظر:.الفلكيالتلسكوبهذا

جبلمرصدفياجريتالتىالأبحاثاستكملت

كامباناسلاسمرصدفيأجريتالتيبالدراساتولسون

مرصدكارنيجيمؤسسةشميدتوقد.تشيليشمماليفي

الخاصةالفلكيةبالمعلوماتالفلكيينلتزويدكامباناسلاس

لاسحافةعلىالمرصدويقعالسماء.منالجنوبيبالنصف

وتمسيرينا.لاشرقيكم04حواليبعدعلىكامباناس

عامفيسمأ20مراتهقويبلغعاكستلسكوبتشغيل

عامبوصة001بقطرعاكستشغيلبدأكماأم719

خاصةبصفةالتلسكوبهذاتصميموتم.ام779

الصورإلىبالإضافة،كبيرةالتقاطزاويةذاتصورلالتقاط

.والمجراتالنجومتفاصيلمنالعديدعلىتحتويالتى

جبلمراصدتشغيليتمكانأم،089عاموحتى

حيث،مشتركبشكلوبالوماركامباناسولاسولسون

المراصدعلىالمشرفةالجهةهىكارنيجيمؤسسةكانت

وأطلقباسادينا.فيالتقنيةمعهدمعبالتعاونوذلكالثلاثة

معهدوتولىهيل.مراصداسمالمراصدهذهعلى

بالومارمرصدعلىالإشرافمسؤوليةللتقنيةكاليفورنيا

الإشراففيكارنيجىمؤسسةواستمرت.ام89.عام

نقلوتم.أم989عامحتىولسونجبلمرصدعلى

مؤسسةوهىولسونجبلمؤسسةإلىالإشرافمسؤولية

التاريخ.ذلكمنذخاصة

.التلسكوببالومار،مرصد:أيضاانظر

عاهلالثانيتشاردزأسسهالملكيجرلدثشمرصد

الأجراممواقعلتحديدإنشاؤهوتم.ام675عامفيإنجلترا

فيالملاحةتطويرإلىيؤديمماأكثر،بدقةالسماوية

ضواحيمن)ضاحيةجرينتشفيأصلاوالمرصدالبحار.

المرصدنقلتمأم579إلىام48،9عامومن(.الآنلندن

عامفيكمبردجإلىنقلثمهيرمعتمونسوكس،إلى

الاصليالموقععبرجرينتشطولخطويمر.ام099

جرينتش.طولخطانظر:للمرصد.

ومواقعالوقتبتحديدأسصالممايعنىالمرصدكان

أما.هيرستمونسوكسإلىانتنالهحتىالسماويةالأجرام

تشغيلهيللمرصد،سيةالأسالوظيفةفإناليوم

روكمرصدفيالهولندية-البريماإنيةالبصريةالتلسكوبات

.الكناريجزرفيالأسبانيموشاكوسلوسدي

منالفلكيينقبلمنأساساالتلسكوباتهذهوتستخدم

للأجرامالفيزيائيةالخصائصلدراسأالجامعاتمختلف

التقاويمبنشربالمرصدملحقمكتىبويضطلع.السماوية

الاساسية.الفلكيةوالبيانات

لقبيحملالملكيجرينتشمرصدمديروكان

.ام719عامحتىالملكيالفلكى

مانشستر،منبالقربيقع؟طأوطصدرلمرصد

العالم،فيالراديويةالفلكيةالمرا،صمدأكبرمنوهوبإنجلترا،

عامعملاقراديويتلكسوبأولتشغيلهناكبدأحيث

لأولبتتبعهالعالميالانتباهبىانكجودرلجذب.أم579

وقد.الروسى-أسبوتنيكقمروهو،فضائيصناعيقمر

والسوفييتيةالأمريكيةالفضائيةالسفر،منكثيراالمرصدتتبع

فيروادابانكجودرلفيالةلمكعلماءوظل.ذلكبعد

ودرسوااكتشفواحيثوالنمر،الشهبراداردراسات

المنبفاتأنظر:ا!لنبفات،تسهىسماويةأجسامعدة

ني.لكوايودلرااردصصايضاأرسواودرسمواكما

الفلكيةنفيلدمختبراتهوللمرصسدالرسميوالاسم

للبحوثوحدةبمثابةيعمل(.بانكبجودرلالراديوية

م76قوههوائيويوجدماثحشر.جامعةفيوالتدريس

بالمرصد.الرئيسىالراديويبالتلسكمفيطبقشكلعلى

.ردبرنايىرا،لوفل:يضاأنظرا

مرصدالوطنيالر.اديويالفلكيالمرصد

الأخرىوالدولالمتحدةالولاياتمنعلماءيستعمله

تستعمل.المتحدةللولاياتالوطيةالعلوممؤلسسةوتموله

سوكورومنكلفيراديوية،تلسكوباتالمرصدهذافي

بيكوكيتفرجينيابغربباكوجرينمكسيكونيوفي

أريزونا.بولاية

تلسكوبأضخمالوطنيديويالرالفلكيالمرصديدير

هذاويتكونسوكورو.من!بالقربالعالمفىراديوي
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تسمى،الأطبافتشبهكبيرةمعدنيةمرآة27منالجهاز

الفضاء.منالإشعاعيةالإشاراتوتستقبل،العاكس!ات

العاكساتوتع!ل.م25عاكسةمرآةكلقطرويبلغ

صفيفوهو،حداثةالأجهزةأكثرويتألفوأحد.كجهاز

عشرمنجدا،الطويلالقاعديالخطذوالتلسكوب

هاوايمن،المتحدةالولاياتأرجاءفيموزعةعاكسات

يتمالتى،العاكساتهذهوتعملآيلاندز.فيرجينإلى

عبرتبثالتيالإشاراتطريقعنسوكورو،فيمراقبتها

واحد.تلسكوبوكأنها،الهاتفيةالخطوط

طولهيبلغعاكسبيككيتقمةعلىالمقاموللمرصد

أطوالمنالراديويةالإشاراتلالتقاطتصميمهتم،أم2

الراديويالتل!صبانهاروقد.جداالقصيرةالموجات

سنةكلئاوتهشم،بانكجرينفيطولآم19والبالغالكبير

أصغرراديويةتلسكوباتستةتتضررلمأنهإلا.أم889

.الانإلىتعملومازالتأ!دثفي

اللاسلكى.التلسكوبأيضا:انظر

على،هامدتونجبلقمةفوقفدكيمرصدلكمرصد

الولاياتفيفرانسيسكوسانشرقىجنوبكم08بعد

،ام669عامومنذكاليفورنيا.جامعةوتشغله،المتحدة

فيبسانتاكروزالجامعيةالمدينةأرضعلىإدارتهمركزكان

ليفورنيا.كا

!مأكثرأوواحداتحويمبانعدةالمرصدويتضمن

منازلالجبلعلىتوجدكذللث.السبعةالتلسكوبات

ما/028الجبلارتفاعويبلغ.الآخرينوالعاملينللعلماء

عاكسمنالأكبرالشلسكوبويتألفالبحر.سطحفوق

وآلاتبحواسيبمجهزوهو.سم5.3قطرهامرآةمع

الضوء.تتحرى

هيئةمن-ترومبلرروبرتاكتشفأم،929عامفي

بعدوفيما.النجومبينالغبارمنسحبوجود-المرصد

هذهأكثرمنتتشكلالنجومأنهربيججورجأوضح

ويمبلزجوزيفاستعملام،969عاموفي.كثافةالسحب

بوصة021القطرذاالمرصدعاكسميلروجوزيف

راديونجملومضاتالأولىالصورةلعملسم(03)5

ويصدربسرعةيدورصغيرنجموهو)المنبض(،بلسار

هذاالمرصدفياليومالفلكيونويستخدم.راديويةموجات

مثل:موضوعاتفيالبحوثلإجراءالعاك!ىالتلسكوب

العناصر.وأصلالكونوتوسعالمتفجرةالمجرات

التسلكوب.،علم،الكونيات:أيضانظرا

جامعةلتشغيلهتقومنلكيمرصديرثصص

عندشيكاغو،شمالياكم22بعدعلىويقعشيكاغو.

أكبرثانيهولكمرصدفيسم19مقاسكلاركعاكس

31.العاميتلسكو!

وسكنسن.فيجنيفبحيرةضفافعلىوليمزخليج

منهااثنان،تلسكوباتثلاثةعلىالمرصدويشتمل

سم.ا.2قطرهابمراةمزودأحدهما،عاكسةتلسكوبات

التلسكوبأ!ا.سم61الأخرىالمرآةقطرطولويبلغ

ويعتبر.سما20قطرهابعدسةومزودكاسرفهو،الثالث

التلسكوباتأكبرمنالمرصدهذافىالكاسرالتلسكوب

.م27قطرهاقبةوتحميه.أم9طولهيبلغحيثبمالعالمفي

يتعلقفيما،الدقيقةبقياساتهيركزمرصدعرفوقد

فرانكالأمريكيالفلكعالموكان.النجومبأبعاد

.القياساتبهذهقاممنأولشليسنجر

الفيزياءمجالفيالتقدممنشهرتهالمرصداكتمسبكما

.ومديرهالأولمؤسسههيل،جورجحققهاالتيالشمسية

بسببيركزبممرصدصيتذاجفقد،ذلكإلىوبالإضافة

الشدةوقياسالنجميةوالاطيافالنجميةبينللمادةدراساته

.النظريالفلكيةالفيزياءوعلمالنجميةالضوئية

خلالمنأم،598عامفىالمرصدهيلأسسوقد

تشارلزيدعىشيكاغومنأعمالرجلمنكبيرةمنحة

يركز.

إليري.جورج،هيل:أيضاانظر
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المرض

المرضيكونوقد.العقلأوالجسماعتلالاووص

النوبةمثلخطيراأوالحلقالتهابمثلخفيفاعارضا

الجسم.فيجزءأيتصيبأنللأمراضويمكن.القلبية

العقليةالشخصصحةعلىتؤثرأنيمكنهاكما

الجسم.أمراضأساساتتناولالمقالةوهذه.والوجدانية

.الوجدانأوالعقلأمراضعنالمعلوماتمنولمزيد

العقلية.الأمراصأنظر:

تفوقالناسمنأعدادوإعاقةقتلفيالأمراضتسببت

عام،كلففي.مجتمعةالحروبجميعفىقتلواالذين

غيرهمملاورنويعيش.الأمراضبسببالناسملايينيموت

السكتاتأوالسرطانمثل،خطجرةبأمراضإصابتهمبعد

وتصاب.دائمبعجزمنهايخرجونولكنهم،الدماغية

نزلاتمثل،خفيفةعارضةبأمراضأخرىغفيرةأعداد

منها.ويبرأون،الأذنوآلامالبرد

مثلدقيقةحيةكائناتبسببعديدةأمراضوتحدث

وهذه.الجسمبغزوتقوم،الفيروساتأوالبكتيريا

501المرض

العلماءولكنجراثيمعادةتسمر،الدقيقةالكائنات

هذهعنالناتجةالأمراضتسمى،.مجهريةأحياءيسمونها

المغدية.الأمراضالأحياء

غيرأمراضاالأخرىالأمراضجميعتصنيفيمكن

بعضها،عديدةأممبابلهاالم!ديةغيروالأمراض.معدية

أوالسجائردخانمثل،للجسممهيجةأومؤذيةموادتسببه

يحدثالاخروبعضهاا.لمرور،حركةعنالنابخالدخان

نأوالتوترللقلقويمكن.هـضوازنةأغذيةتناولعدمبسبب

والتقرحاتالدمضغطهـارتفاعالصدأعأمراضإلىيؤديا

نألمجردتحدثمعديةغيرأضسىأمراضوهناك.وغيرها

الجسم.أجزاءبعضعلىتؤثرالشيخوخة

منوقتفيبالمرضأصيبؤطتقريباشخصوكل

الدرجةبنفسمعرضاشسخصكلليسول!ش.الأوقات

والجدريالنكافحالاتفى!ظم.معينبمرضللإصابة

الأمراضوهذه.الأطفالط!يبمثار،)الحماق(ال!!اذب

معظملأنونظرا.فقطواحدةمرةعادةالإنسانتصيب

ا-
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فإنهم،طفولتهمأثناءالأمراضبهذهيصابونالناس

فإن،أخرىناحيةومن.بالغونوهمضدهامناعةيكتسبون

وأمراض،المفاصلبالتهابللإصابةأكثريتعرضونالبالغين

تدريحياانحلالآتتضمنالتيالأمراضوسائر،القلب

الجسم.لأنسجة

وفيمعينةأجواءفيأساساالأمراضبعضتحدث

يحدثمثلا،الإفريقيالنومفمرض.معينةجغرافيةمناطق

المرضهذاويسبب.جداوالحارةالرطبةإفريقيامناطقفي

ذبابةتسمىحشرةبو!عاطةينتقلالمجهريةالأحياءمننوع

الذينفإنوبالمثل.الأماكنتلكفيتعيشتسىتسى

للإصابةعرضةأكثرالمستنقعاتمنبالقربليوتهميبخون

الأماكنتلكعنبعيدايعيشونممن)البرداء(،بالملاريا

وتكونالملارياينقلالبعوضأنواعفبعض.الرطبة

.الحشراتلتكاثرمكاناالمستنقعات

معيمة،فصولفيأساساالأحرىالأمراضبعضوتكثر

ممبيلعلى(،الوافدة)النزلةالإنفلونزاحالاتفمعظم

ينتقلفيروسيسببهاوالإنفلونزاالشتاء.فيتحدث،المثال

الناسازدحامأنالمرجحومنآخر.إلىشخصمنمباشرة

سهولةعلىيساعدالبارد،الطقسفي،المغلقةالأماكنفي

.الفيروسهذاانتشار

فحصوقد.التاريخمرعلىالبشرالأمراضأزعجت

التي،المصريةالمومياواتبقاياالطبمجالفيالباحتون

نأفوجدوا،سنة000.2عنيزيدماإلىعمرهايرجع

نعانيالتيالأمراضمنالعديدمنعانواالمصريينقدماء

.اليوممنها

منالعديدففي.الزمنبمرورتتغيرالأمراضلكن

مستوىتحسينخلالمنمهمةتغيراتحدثتالبلاد،

المعيشةمستوىتحسنويعني.الطبعلوموتقدمالمعيشة

جيد،طعاملشراءالمالمنمزيدلديهمأصبحالناسأن

الفرصةلهمايتيحأنهكما،نظيفةمساكنعلىوللحصول

الطب،علومتقدمأما.أفضلبطريقةبصحتهميعتنوالكى

التيالأمراضمنالعديدوعلاجالوقايةعلىيساعدفهو

سعابقا.الموتتسببكانت

مثلالمعديةالأمراضكانتأم،009عاموحتى

وحمى(النخاع!شجابية)التهابالأطفالشلل

الولاياتفيالوفاةأسبابأهممن)التيفية(التيفوئيد

أصبحتاليومولكن.وبريطانياوأسترالياوكنداالمتحدة

هذهفىالوفياتمنقليلاعدداتسببالأمراضهذه

والسرطانالقلبأمراضأصبحتحينفيالبلاد،

.للوفاةالرئيسيالسب!المعديةغيرالامراضوصعائر

علىبالتغلبالكفيلةالطرقإيجادالباحثونويحاول

القاتلة.الأمراضهذه

المعديةالأمراض

تستطيعحيثشيوعاالأمراضأكثرالمعديةالأمراض

الكائناتوسائروالفيروساتالبكتيريامنعديدةأنواع

وتسمىأمراضا.وتسببالإنسانجسمتغزوأنالدقيقة

تستولي.الملمرضماتللمرضألمسبجةاالدقيقةالكائنات

وتستخدمهاوأنسجتهالجسمخلايابعضعلىالممرضات

وأبتدميرتقومالعمليةهذهوأثناح!وت!!اثرها.الخاصلنموها

ويمكن.الأمراضتسببوبذلك،والأنسجةالخلاياإتلاف

وتعتبرالممرص.نوعحمسبالمعديةال!مراضتصنيف

ولكنشيوعا.الممرضاتأكثروالفيروساتالب!صيريا

تسببأنأيضمايمكنهاوالديدانوالأولياتالفطريات

المعدية.ال!مراض

أحاديةمجهريةكائناتالبكتيريا.البكتيريةالأمراض

فحبةانتشارا.الحيةالكائناتأوسعم!وتعتبر،الخلية

001منأكثرعلىتحتويأنيم!شالترا!منواحدة

بكتيريا.مليون

أنواعتعيعشحيثأمراضا،تحسببلاالبكتيرياومعظما

الأمعاءوفيالإنسانفمفيضررأيدونمنهاعديدة

تسببمانادراالمتعايشةالبكتيرياوهذهالجلد.وعلى

نأالطبيعيمنليسعضونحوتحركتإذاإلاأمصاضا

،المثالسبيلعلىالفمفيتعيشالتيفالبكتيريا.بهتوجد

الداخلية،الأذنإلىدخلتإذاعدوىتسببأنيمكنها

لادقيقةأحياءتسببهاالب!ضيريةالأمراضمعظمولكن

الجسم.فيطبيعياتعيش

تتكاثرعندماالبكتيريةالأمراضامعظموتحدث

وأإتلافهاإلىفتؤديالحيةالأنسجةفيبسرعةالبكتيريا

فيالبكتيرياتكاثرعنتنتجوالجمراتفالبثورقتلها.

تغزوعندمايحدثالبكتيريالرئويوالالتهابالجلد،

الأمراضمنوالعديدفيهما.وتتكاثرالرئتينالبكتيريا

عنتختج)السل(والدرنالسيلانمثل،الخطيرةالأخرى

البكتيريا.تكاثر

خلالمنالمرضالبكتيريامنأخرىأنواعوتسبب

الذيالكزارمرضفمثلا،(.)السمومالذيفاناتإفراز

التيالبكتيرياتدخلعندمايبدأ،الفككزازأيضايسمى

جرح.خلالمنالجسمإلىالأرضفىطبيعياتعيش

واللأعصابالعضلاتعلىيؤثرسماالبكتيرياهذهوتفرز

تناولبسببالغذائيالتسممويحدث.الجرحعنبعيدا

ومرض.البكتيريةالسمومبعضعلىتحتويأطعمة

الغذائي-التسممأنواعأحدوهو-الوشيقيالتسمم

انظر:فتكا.المعروفةالسمومأكثرمنواحدعلىيشتمل

البكتيريا.
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الساريةالأمراضبعض

.العدويسعدللظهورالأوليةالأعراضتستزقهاالتيالمترةهيالحضانةفترة!

لمرضا

يدزلإا

عراضلأا
العدوىفترةالحفانةكرةبر

مدىوعلىمباشرةالإصالةلعد

الجسم.فيالفيروسلقاء

وقائيةبيراتد

لا)اصطرالاتاشهازيةأمراض

حهازيعحلعندماعادةتحصل

صحئ!شكلالمناعة

فيسحة11إلى8ص

كثيراوتتفاوت،المتوسط

معيحةحالاتفي

يوما.2و.يوما11ب!

الاتصالعنالاشعاد

المصالينمعالحمسى

بحقنالحلدحقىوتمادي

ملوتة.

الكاذبالجدري

()الحماق

الكلاميديا

()المتدثرة

الإنفلونزا

الحصبة

الوجداتكثرة

الغدية()الحمى

قتحور،إلىتتحولصعيرةبتور

.عاموانزعاحوصداعحمى

عدالتبوليصساح!ألم

مهحليةإفراراتوتخرح.الرحال

تاهدولاالنساء،لعضعند

ويسببممه!.كتير!يأعراض

التها!أوالرثةداتالمرض

.الأطمالعدالملتححة

وأوحاعآلام،وقشعريرةحمى

عضلية.

وعيور،سالألصورلتمححى

.وسعالوطفحدامعة

ظهورقم!،يوم!إلىيوممى

سعدأيامستةولمدةالأعراص،

الطهؤ.ظهور

سالمرضوالإصابةلاتوجد،

.ضدهالمماعةتكمس!

أ!ا!3إلىأسموعمن

وفىالبالع!.عند

يحدتقدالأطمال

الأيامديالملتحمةالتها!

حياةسالأولىالعشرة

بداتيصا!وقد،الطفل

أسايع6إلى3لعدالرئة

.الولادةس

شهرا،61حواليالالعيرعد

.للأطمالمعرو!وعير

الجسيالاتصالتمادي

المصابر.مع

حمسةإلىواحدلومس

.أيام

يوما.21إلى8-من

اللرضأعرا،ك!ظهورأولسد

.أيام7ولمدة

إلىالطفحظهورقبلأيام4من

الطمح.ظهوربعدأيام5

معرو!ةعير

تحمىالمرصصدالماعة

!قط.قليلةلأشهرالشحص

شهر!يالطهفليطهعم

مرصضدعشرالخاسى

التطعيمويعاد،الحصبة

المراهقة.أوالطمولةأتاء

العددوتوسعالحلقالتها!

واعياءالليمفاوية

وعدد.وحمىوصداعقشعريرة

والحنحرة.الرقة!يمتورمة

ديآلام،الحلقالتها!،حمى

وشلل.الظوتيبس،العصلات

العقدفيتوسع،صداع

فيالتهاب،سعال،الليمفاوية

طفح.،الحلق

حمىطمح،،الحلقالتها!

قمشريرة.،شديدة

توحدلابغساأ6الى4من

النكاف

الأطفالشلل

الألمانيةالحصبة

القرمزيةالحمى

يوما،25إلى12س

يرثا،18وعادة

للمت!للسالمسب!الوع

عيرالوعيوما.41إلى7

إلى4مىللسللالملاآ،

الأعراصطهورصأيام7تبل

ماإلىأياهـأوشسعةسعدهاماإلى

الورنماحتفاءبعد

الحضالة،فترةسالأحيرالحرء

.المرضحدةم!الأولوالأ!سوع

النكال!.ضدالتطعيم

الحمايةتو!روالحاماحلوين

التعرضعف

ضدالفمطريقصتطعيم

المتحهرفىيعطىالمرض

ال!لعمرصالتانى

الطفولة.حلالويعاد

يوما.21إلىأسن

المتوسط.فييوم81عادة

عدةإلىأيامعدةم!

أسابيع.

إلىاليحظهورم!أيام7قبل

.أيام5ببعده!ا

ماإلى،لةالحص!ترةسدايةم!تدأ

أمايكعسئلاتةإلىأسموعير!د

.الأعراضظهور

لستينسمحددةوعيرمتغيرة

الإ)عحالة.سدسمواتأربعإلى

تكس!لالمرضاللإصابة

للمريض.المناعة

الماعةتكتسصلاتوجد،

الإصابةنتيحةالمرضضد

السفلس

الأعضاءعلىقرحىالتها!

حلالاليحويطو،عادةالتاسلية

أشص.متةإلىأ!سوعمنالمدة

أدتمهر،3إلىأيام01مى

فيأسابيع3عادة

المتومط.

الحسيالاتصالتفادي

المصاب!.مع
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البكتيريا.منأصغرالفيروسات.الفيروسيةالأمراص

لايستطعونالعلماءإنحتىالصغرمنحداتبلغوهي

ويبدو.القويةالإلكترونيةالمجاهربامشخدامإلارؤيتها

بعدولكن.الحياةعديمجسيموكأنهذاتهحدفيالفيروس

كائنإلىيتحولفإنه،الحيةالخلاياإحدىالفيروسيغزوأن

فإنهالفيروستكاثروأثناء.السريعالشكاثرعلىقادرنشط

يحدثخلاياعدةتصابوعندما.الخليةويدمريتلف

.المرض

مث!،الشائعةالأمراضمنالعديدالفيروساتتسبب

.والنكافوالحصبةالألمانيةوالحصبةالكاذبالجدري

ونزلاتالإنفلونزامرضعنأيضامسؤولةوالفيروسات

001منأكثرعلىتعرفواقدالعلماءفإنالواقعوفيالبرد.

البرد.نزلاتتسببالتيالفيروساتمنمختلفنوع

عدوىبسببتحدثوالقيءالإسهالحالاتومعظم

الأمراضمنالعديدأيضاالفيروساتوتسبب.فيروسية

وداءالأطفالوشللالكبديالالتهابمثلالخطيرة

انظر:المكتمسب(.المناعةعوز)متلازمةوالإيدز،الكلب

.لفيروسا

أخرىمعديةأمراضتوجد.أخرىمعديةأمراص

تعيشالتيالديدانأوالأولياتأوالفطرياتعنناتجة

تحصلالممرضاتوهذه.خارجهأوالإنسانجسمداخ!!

امتصاصأو،الجسمأنسجةتكسيرطريقعنغذائهاعلى

تتراوحأمراضاتسببوهيالأمعاء.منالمهضومةالمواد

المهددةالداخليةوالعللللجلدالبسيطةالعدوىبن

.للحياة

تستطيعلاولكنهاالخضراء،النباتاتالفطرياتوتشبه

العفنفطرجيداالمعروفةالفطرياتومنغذاءها.تصنعأن

جلدعلىالفطرياتمنقليلةأنواعوتعيش.الغرابوعيش

أنواعمنوغيرهاالحلقيةوالقوباءالقدمسعفةمسببةالإنسان

تسببأنللمرضالمسببةللفطرياتأيضاويمكن.العدوى

النوسجات.داءواس!هالرئةأمراضوأحددماغيةالتهابات

.الفطريالمرفر؟الفطريات:انظر

الأولياتوتوجد،الخليةأحاديةحيواناتوالأوليات

والأوليات.المداريةالمناطقفيأساساللأمراضالمسببة

أنواعمننوعوهو،الأميبيالزحارمثلأمراضاتسبب

الإفريقي.النومومرضوالملاريا،،المعويةالعدوى

والأسطوانيةالمسطحةالديدانمنمعينةأنواعتسبب

المسببةالمسطحةالديدانوتشمل.للإنسانأمراضا

وأالأمعاءأوالدمتغزوقدالتىالمثقوبةالديدانللأمراض

تعيشالتيالمسطحةالشريطيةوالديدان،الرئتينأوالكبد

للأمراضالمسببةالأسطوانيةالديدانأماالأمعاء.في

فيتعيشالتىوالأنكلستوماالخطافيةالديدانفتشمل

وديدان،العضلاتتصيبالتيالشعريةوالديداناللأمعاء،

العدوىوتسببالجلد.تحتالسوائلتغزوالتيالفيلاريا

داءمثلالخطيرةالمداريةالأمراضمنالعديدبالديدان

والبلهارلحميا.،النهريوالعمى،الفيل

المعديةالأمراضمعظم.المعديةالأمراضانتشار

بعضوفيآخر.إلىشخصمنتنتقلأىبمساريةأمراض

علىعاليةقدرةالمعديةالأمراضأحديكتمسب،الأحيان

وباء.الحالةهذهوتسمى.المجتمعفيوالانتشارالعدوى

نافيالعالممنأماكنعدةشىأ!باءايحدتوعندما

شتاءفيجائحةحدثتوقد.جائحةيسمىفإنهواحد،

العالمفيالإنفلونزاانتشرتعندماأم(19-9أ)189

المعديةالأمراضوبعض.نسمةم!يون02حواليوقتلت

هذهعنويقال،معينةجغرافيةمسطقةفيدائماتوجد

أجزاءفىمتوطنةمثلا،فالملاريا.!وطةأنهاالأمراض

إفريقيا.منكثيرة

هي:،رئيسيةطرقبثلاثالمعديةالأمراضوتنتشر

الحية.غيرألمصادرا3-الحيوان2-الإنسانأ

حياته!ا.علىتقصيوقدللأطفالإعاقاتتسحبقدالأمراض

علاجم!يتمكحونالأطباءلإدالحيويةكالمضاداتيةالأدرلاستعمال

يمقذونوهكدا،الخطيرةالأمراضم!وقايهويستطيعونسل،المريض

سة.كلالاسمرالملاي!!حياة
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تنتشركيف

الأمرافالمعدية

المرضتسببالتيالمجهريةالأحياءوت!مىلاحر.شحصمنتشقلأي،ساريةأمراضالمعديةالأمراضمعظم

غيرمصادر3الحشراتخاصةالحيوانا/ت،2-الإنسانأ:هيرئيسيةطرقبثلاثوتشتمر،اللمرضات

طريقعنالمرصيشرأديستطيعالمريضالشخص

وتنتشر.يعطسأويسعلعندمايطلقهالذيالدقيقالرذاذ

البردلزلاتدلكنيبماالطريقةلهدهالأهـهـاض

.للإنفلودزاوا

تسب!التىالجراثيمينقلالبعوض

والتهابالصفراءوالحمىالملاريا

نم.الدما

تعلقالتيالمياهبقايامتل!الحيةغيرالألثباء

التيالحراتيمتحملقدالعامةالشرببصنابىبر

المرضى.أحدشرك!،

المعديةالأمراضمنالعديدتنتشر.الإنسانطريقعن

وهذأ.مصاببشخصالاتصالطريقعنالشائعة

اللذين،العطسأوالسعالخلالمنعادةيحدثالاتصال

فإذا.الممرضاتعلىمحتويايكونقددقيقارذاذاينشران

الشخصمنالممرضاتتنتقلالرذاذهذاالمحيطوناستنشق

أساساتنتشرالتيوالامراض.السليمالشخصإلىالمصاب

والإنفلونزاالبردنزلاتتشملوالعطسالسعالطريقعن

والسعالوالدرنالرئويوالالتهابفوالن!ظوالحصبة

الديكي.

السليمالشخصشلامسعندماالأمراضبعضتنتقل

اخر.شخصجسمفىمصابةبمنطقةمباشراتلامسا

بهذهتنتشروالقوباءالبثورمثلالجلديةالأمراضوبعض

طريقعنتنتقلالتيالتناسمليةالأمراضوأيضا،الطريقة

.مصاببشخصالجنسيالاتصال

المصابالشخصيكون،الساريةالأمراضمعظموفي

فترةوتتراوح.المرضمنفقطمحددةفترةخلالمعديا

وأشهوروعدةالمرضمنأيامبضعةبينهذهالانتقال

تقريبا،واحدأسبوعهيالحماقانتقالفترةفمثلا.مشوات

اليوموحتىالجلديالطفحلظهورالسابقاليوممنابتداء

الانتقالفترةولكن.قشرةإلىقرصؤآخرفيهتتحولالذي

البكتيرياوجودمدةطوالتصمتمرالسيلانلمرضبالنسبة

.المصابجسمداخل

أجسامهمداخلالمعديةالكائناتالناسبعضيحمل

العديدوتحدت.للمرضأءكراضأيعليهمتظهرأندون

الرئويوالالتهابوالسيلان()الحتأقالديفتيرياحالاتمن

هؤلاءبمثلالاتصالخلالمن)التيفية(والتيفوئيد

اكتشاففإنلذلك.لل!!كروبالحاملينالأشخاص

هذهمكافحةفيمهماناالميكروبحامليوعلاج

.اللأمراض

الأمراضبعضالحشرات"تقل.الحيوانطريقعن

وغيرهاوالبعوضفالبراغيثفت!ا،الأكثرالمعديةالجلدية

الأمراضمنالعديدتنقل،جمالدمتتغذىالتيالحشراتمن

بطريقةالعدوىتنقلللدمالماصةاالكائناتوهذه.الخطيرة

وأإنسانبدمالحشرةهذهاصثلتتغذىفعندما.معقدة

منبعضاالوقتنفسفي"بخخذقدفإنها،مصابحيوان

الممرضاتوتتكاثر.للأمراضالمسببةالمجهريةالأحياء

قامتإذاالعدوىتنتشروصممذأ.الحشرةجسمداخل

الممرضاتمنبعضاوحقنتأسليمشمخصبلدغالحشرة
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الدماغيالالتهابينقلىفالبعوض.اللدغةمكانفى

وبنفعر.الطريقةبهذهالصفراءوالحمىوالملاريا

القملويحمل،الدبليالطاعونالبراغيثتنقل،الأسلوب

بالدميتغذىحيوانوهوالقراد،فإنوكذلك.التيفوس

لايمومرضالقرادتيفوسينقل،بالحشراتجداشبيه

نفسها.بالطريقة

المباشمربالاتصالالمعديةالأمراضمنقليلعددوينتقل

هوذلكعلىمثالأشهرولعل.المصابةوالطيوربالثدييات

ثديحيوانعضةخلالمنينتقلالذيالحلبداء

الأرانباحمىأوالتولاريميةبمرضالناسويصاب.مصاب

وبالمثل،.المصابةوالسناحبمإلأرانبالتعاملخلالمن

إلىتنتقلالببغاء،حمىباسمأيضاتعرفالتيالببغائيةفإن

المصالة.بالطورالمباشرالاتصالخلالمنالبشر

الممرضاتبعضتستطيعحية.غيرمصادرطريقعن

لهذهويم!ش.حيةغيرأشياءعلىطويلةلفتراتتعيمشأن

والملاءاتالثيابطرية!عنتنتقلأنالمجهريةالأحياء

.المصابيستخدمهاالتيالأشياءوسائرالمنزليةوالأدوات

مرضىبينأحياناالبكتيريةالإصاباتبعضوتنتشر

الملوثة.الأشياءطريقعنالمستشفيات

.الشربمياهطريقعنالمعديةالأمراضبعضوتنتقل

واسعاانتشاراينتشرقد،المثالسبيلعلى،الإسهالفمرض

المعالجة.عيرالصرفبمياهاحموميةاالشربمياهتلوثتإذا

نأيم!س،المنخفضالصحيالمستوىذاتالمناطقوفي

للكوليراالمسببةالممرضاتالنقيةغيرالشربمياهتحمل

التيفوئيد.وحمى

المعدية.الأمراضتنقلأيضاالملوثةالأغذيةفإنوبالمثل

تؤديأنبالسمومالملوثةللأغذيةيمكنالذكر،سبقوكما

الخنزيرلحمافإنذلك،إلىوبالإضافة.الغذائيالتسممإلى

البقروليت،الشعريناتداءتسببديدانعلىيحتويقد

البقريللدرنا!سمببةالبكتيرياعلىيحتويقدالمغليغير

وهي،البمسترةوبفضل.الإنسانفيالمتموجةوالحمى

هذانأصبح،اللبنفيالموجودةالبكتيرياقتلعملية

الصناعية.الدولمعظمفيشائعينغيرالمرضان

المعديةغيرالأمراض

جمئالأمراضيجمعمصطلبراسعغيرالمعديالمرض

عنالناتجةالامراضعلىويشتمل،الممرضاتتسببهالاالتي

الغذائيوالنقصالخلقيةالعيوبووالأعضاءالأنسجةتكسر

والتوتر.والضغوطوالمهنيةالبيئيةوالخاطر

تتضمن،المدىطويلةأمراض.المزمنةالتنكسأمراص

الأمراضوهذهوالأعضاء.للأنسجةتدريجياتكسرا

ويشئمنها:،الأطفالتصيبمماأكثرالبالغ!تتصيب

السرطان2-الدمويةوالأوعيةالقلبأمراض-أ

المفاصل.التهاب3-

والأوعيةالقلبتصيبالدمويةوالأوعلةالقلبأمراض

الشرايينتصلبتشملالتيالأمراضهذهوتعتبر.الدموية

منالدماغيةوالسكتاتالقلبيةوال!وباتالمرتفعالدموضغط

العالم.فىالوفاةأسبابأهم

ويحدث،بالشرايينخاصمرضالشرايينوتصلب

للشرايين،الداخليالجدارعلىدهنيةرواسبتتراكمعندما

تعوقالحالةوهذهوضيقا.صلابةأكثرالأوعيةفتجعل

النوباتإلىتؤديأنويمكن،أسشراييناعبرالدمسريان

آخرمرضالمرتفعالدموضغط.الدماغيةوالسكتاتالقلبية

القلبية.والنوباتالدماغيةالسكتاتحدوثفىيساهم

ضغطعلىالصامتالقاتلاسمالأطباءايطلة!ماوكثيرأ

يحدثأنبعدإلاأعراضايسببماقليلألأنه،المرتفعالدم

حالاتومعظم.الدمويةوالأوعيةالقلبفيواسعاتلفا

أنظر:.معروفةكيرأسبابعنتنتجالمرتفعالدمضغط

أضوباتأوتحدث.المرتفعالدمضغطبمالشرايينتصلب

الغنىالدممنكافيةكميةالقلبيستقب!!لاعندماالقلبية

منجزءموتالأكسجيننقصويسبب.بالأكسجين

المريضيموتفقد،القلبمنكبيرجزءماتوإذا،القلب

تصيبالتيالقلبيةالنوباتوبعض.قليلةأسابيعبعدأوحالا

تحرمولكنهامميتةتكونلاقدالقلبمنصغيرةأجزاء

وتحدث.سنواتأولشهورنشاطاتهممارسةمنالمصاب

علىالدماغمنجزءيحصللاعندماالدماعيةالس!صة

منالدماغمنالمصابالجزءيحرمحيث،الدممنحاجته

ويمكنمستديما.تلفافيتلف،الغذائيةوالموادالأكسج!ت

جسيمة.كانتإذاقاتلةتكونأنالدماغيةلل!ضة

تتركقدفإنهاوطأةالأخفالدماغيةالسكتاتأما

المصابالجزءحمسبعلىمتنوعةبعاهاتمصاباضحيتها

فقدانأوالشللحدوثالشائعةالمشاكلومن.الدماغمن

الأجزاءتستعيد،المرضىبعضوفي.الكلامعلىالقدرة

.فترةبعدالمفقودةالوظائفبعضالدماغمنالمصابةغير

بعاهاتيظلونالدماغيةالسكتةضحايامنكثيرينوأممن

الدماغية.السكتةانظر:.مستديمة

الجسممنمعينةخلاياتتكاثرعندمايحدثالسرطان

وبعدالخلايا.مننوعأييصيبأنويمكن.ضابطبدون

بها.المحيطةالطبيعيةالخلاياالسرطانيةالخلاياتدمرفترة

إلىينتشرقدالسرطانيالنموفإن،ذلكإلىوبالإضافة

أنواعومعظم.الجسممنأخرىأماكنفيلعيدةخلايا

.علاجدونتركتإذاقاتلةاسرطان

تتحولكيفالتحديدوجهعلىالعلماءيعرفولا

اكتشفولكن.سرطانيةخلاياإلىالطبيعيةالخلايا
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تعرضبعدتحدثالسرطانمنعديدةحالاتأنالباحثون

وأالكيميائيةالموادلشتىممتدةأومتكررةلفتراتالشخص

السرطا!.:انو.الإشعاع

تصيبالتيللأمراضعامةتسميةالمفاصلالتهاب

هيلثسيوعاالأكثرالمفاصلالتهابوأشكال.المفاصل

ويسبب.العظمىوالفصالالرثيانيالمفاصلالتهاب

مفاصلمنالعديدفيوتورماألماالرثيانيالمفاصلالتهاب

وعجز.تشوهاتحدوثإلىيؤديوقد،الجسم

جميعمنالناسالرثيانيالمفاصلالتهابويصيب

العمر.متوسطيالبالغينبينشيوعاأكثرولكنهالأعمار،

فهوالعظمىالفصالأما.معروفغيرالمرضوممبب

البلىأثريعنوينتج،السنكباريصيبمرضأساسا

والفخذينالركبتينمفاصلخاصة،المفاصلفىوالتمزق

يرغمالألمولكنعجزا،يسببماونادرا.والأصابع

ان!:.أنشطتهممنالحدعلىضحاياهمنالعديد

المفاصل.التهاب

الصماءالغددفشلتإذاتحدث.الهورمونيةالأمرافى

تنئالغددفهذه.معليمةبطريقةوظيفتهاأداءفى

بتنطمتقومفعالةكيميائيةموادوهي،الهورمونات

.الهورمون،الغدةانظر:.الجسموظائف

أكشرمنوهواطمفاصلمؤلماضطرابالرثيانياللفاصلالتهاب

تعطيلاتمسبالأمراضهذهومثل.المتسائعةالمزمةاخنكسيةاالأمراض

يدالصورة!يالسينيةالأشعةوتظههر.الأعضا!اأوللأليا!تدريحيا

الرثياني.المفاصلالتها!ضحاياأحد

داءهومعروفهورمونيهـرضأشهريكونوقد

وظيفتهأداءفيالبنكرياسيفشلعندماويحدث،السكري

هورمونوهو،الأنسولينينتج3!فالبنكريا.سليمةبويقة

النواتجأحدوهوالسكر،أكلستخدامعلىقادراالجسميجعل

منالخلاياتتمكنلمفإذاالهكل"ا.لعمليةالأمماسية

الذأتيةأنسجتهتكسيرفيا؟كسميبدأاسحكر،استخدام

إذاالوفاةإلىيؤديالسكريارراءواالغذاء.علىللحصول

علاخ!.دونترك

الكظريةالغددتعجزعندماإديس!نمرضويحدث

المرضهذاويؤدي.الهورموناتمنالكافيالقدرإنتاجعن

والغدة.الوفاةإلىالنهايةوفي،والضعفالوزننقصإلى

علىتؤثرهورموناتتفرز،أشرىصماءغدة،الدرقية

للأنسجةبنائهومعدلللغذاءابااستخداممعدل

منالكافيالقدرالغدةهذهتفرؤلمفإذا.الجديدة

التي،الفدامةاسمهاحالةتحدث،الطفولةأثناءالهورمونات

العقلى.التخلفوإلىا-تجسمانىالنموضعفإلىتؤدي

العملقةمرضبينهامن،اض!طراباتعدةتحدثأنويمكن

)تحتوالوطاءالنخاميةالغدةفشلىتإذأ،القزامةومرض

الأعضاءوهذه.سليمةبطريقةوظيفتيهص!أداءفيالمهاد(

.الهورموناتمنيدلعداتفرزالصماء

حيث،الولادةمنذتنشأأمراضهي!.الخلقيةالأمراض

بعضوفي.خطيرةأمراضورهمكثيرونأطفاليولد

أثناءالامأصابتعدوىجمسببالمرضيحدث،الحالات

يولدفقدمثلا،الألمانيةوالحصبةالأمأصيبتفإذا.الحمل

أمراضأوعقليتخلفأواقلبافيتشوهاتوبهالطفل

إذاالخلقيةالمشاكلمنذلكبريحدثوقد.أخرى

الأدوية،منمعينةأنواعاتناولتأو،للإشعاعالأمتعرضت

الحمل.أثناءجمة3الكيمياالموادمنغيرهاأو

عيوباالخطيرةالخلقيةالأمراضمنالعديدوتتضمن

الأمراضهذهوتشملكليهما.أأالوالدينأحدمنمتوارثة

المنجليةالخليةوأنيميا(الدم)تزفالناعوريةمرضالوراثية

الفنيليةوالبيلةالجالاكتوزميةومرضد!،الدميصيبالذي

نأالجسمفيهايستطجعلااضطراباتوهي،الكيتونية

الأمراضمعظموتظهر.سليمةنةبطربمعينةأغذيةيستخدم

مرضويعتبر.المبكرةالطفولة04أثناأوالولادةعندالخلقية

للمرضمثالأ،العصبيالجهازيصيبالذي،هنتنجتون

العمر.منلاحقوقتفيإلاأعراضئايسببلاالذيالوراثي

المرتفعالدمضغطمثل،أخرىمعينةأمراضوتنتشر

الذينفالأشخاص.معينةىائلاتفيغالبا،السكريوداء

للإصابةعرضةأكثرالأمراضهذ،5منالوالدانفيهايعاني

عندالأمراضهذهتوجدلاالذريئالأشسخاصمنبها

والديهم.
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البيئيةالعواملمنللعديديمكن.والمهنيةالبيئيةالأمراض

ومنالمصانعمنالملوثفالهواء،.خطيرةأمراضاتسببأن

أيضاويمكنه،الأنفواالعينينيهيجأنيمكن،الانتقالوسائل

والانتفاخالرئةحويصلاتتمددحدوثعلىيساعدأن

ويمكن.الرئةأمراضمنوغيرهاالشعبيوالالتهابالرئوي

الملوثةالمياههذهوشرب.المياهمجاريمنالعديدتلوثأن

للأصواتالمستمروالتعرض.خطيرةأمراضإلىيؤدي

وسائلمنأوالالاتمنصادرةكانتسواء،العالية

وهذاالصمما.إلىأيضايؤديقد،الطائراتأوالمواصلات

الذيالتوترإلىأيضايؤديأنيم!شالضوضائيالتلوث

سيتماوالتي،البدنيةالنفسيةالأمراضحدوثع!ىيساعد

المقالة.هذهفيلاحقامناقشتها

الكيميائيةبعفالموادفإن،التلوثموادإلىولالإضافة

.بالأمراضارتباطلهاالحدلمجةالمنتجاتفيالمستخدمة

المسكهاتبعضأنالعلماءاكتشف،المثالسبيلفعلى

،المعبأةالأطعمةفيسابقاتستخدمكانتالتيأ!مبغاتوا

.السرطانأنواعشتىإلىتؤديأنيم!ش

عنناتجاالضارةالبيئيةالعوامللبعضالتعرضيكونوقد

بشراهةيدخنونالذينفالأشخاص.نفسهالشخصرعادات

الرئةسرطانلحدوثصلةلهالموادأنفسهميعرضون

ال!صحولتناولفإنوبالمثل.القلبوأمراضالرئويوالانتفاخ

والإفراط،والدماغالكبدفيشديدتلف!إلىيؤديأنيمكن

أ!فعما.بالأمراضالإصابةإلىتؤديلموادالع!التعرضاللهنبعض

!ماحددالححريالمح!غحاريستنشقولىالديرالححريالفح!مناحم

الأسود.الرئةلداءال!!الةمخاطرفييقعودالسير

والمنشطاتالمهدئاتمثل،الأخرىالعقاقيراستخدامفى

العضويةالأمراضمنالعديدأيضايسبب،والمنومات

العقاقير.استعمالسوءانظر:.الخطيرةوالنفسية

فعمال.ضارةبيئيةلعواملالعاملينتعرضالمهنوبعض

الأسبستوسصناعاتفيوالعاملونالحجريالفحممناجم

إلىيؤديأنيمكنغبارايستنشقونقدوالنسيجوالحديد

يتعرضونالكيميائيةالصناعاتفىوالعاملون.الرئةأمراض

معمتكررةبصفةالفلاحونيتعاملوكذلك،سامةلمواد

الموادوهذه.والحشراتللأعشابالمبيدةال!جميائيةالمواد

ا!عتنشاقهاتمإذاخطرةأمراضاتسببأنيمكنالكيميائية

الإشعاعويمثلالجلد.علىوقعتإذاحتىأوابتلاعها،أو

الموادمجا!فييعملونالذينوأطناس،الأشعةلفنيىتهديدا

حدوثإمكانيةمنيزيدللإشمعاعفالتعرض.أضوويةا

الخلايا.فيالوراثيةالمادةيتل!وقدالسرطان

المناسب.غيرالغذاءبسببتحدث.التغذيةأمراص

علىالناسالفقريرغم،الناميةالبلادمنالعديدففي

الناسهؤلاءبينوتكثر.مناسبغيرغذاءعلىالاعتماد

التغذيةنقصوينشأ.الغذائىوالقصورالتغذيةنقصأمراض

ونقصالنموبتأخرويتميزالغذاء.فىالعموميالنقصعن

أمراضأما.المعديةللأمراضالمقاومةوضعفالطاقة

واحدعنصرإلىالغذاءيفتقرعندمافتنشأالغذائيالقصور

البروتينفنقص.الأساسيةالغذائيةالعناصرمنأكثرأو

يصيبخطيرمرضوهوالكواشيوركر،مرضإلىيؤدي

نقصويسبب.الوفاةإلىيؤديوقد،عادةالأطفال

والكساحوالبلاغرابريالبريمث!!أمراضاأ!يتاميناتا

تضخم)والدراقالدمفقرمرضوينتج.والإلمسقربوط

التغذية.انظر:.المعادننقصعن(الدرقيةأخدةا

حدوثإلىالتغذيةفىاسميئةالعاداتتؤديأنويمكن

فىولكنأيضا.المتقدمةالبلادفيغذائينقصأمراض

بسببالتغذيةمشاكلمعظمتحدث،المتقدمةالبلاد

عندماتحدث(الزائدة)السمنةفالبدانة.الطعامفيالإفراط

يحرقهاالتيمنأكثرالطعاممنكميةالشخصيأكل

،الأمراضمنالعديدحدوثعلىالبدانةوتساعد.الجسم

انظر:.السكريوداءالدمويةوالأوعيةالقلبأمراضمثل

.الوزنفيالتحكم

فيا!لناعيالجهازيفشلعندماتحدث.ا!لناعةأمراض

أحدالمناعيالجهازويعتبر.سليمةبطريقةوظيفتهأداء

يتعرففهو.المرضضدللجسمالأساسيةالدفاعيةالوسائل

الغريبة،الموادمنوغيرهاالسرطانيةوالخلاياالممرضاتعلى

المناعيالجهازوظيفةعنالمعلوماتمنولمزيدويهاجمها.

هذهفىالأمراضالجسميقاومكيفانظر:،الجسمفي

المقالة.
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القشوحمىالربومثلالحسامميةأمراضوتعتبر

وتحدثشيوعا.المناعةأمراضأنواعأكثروالشري

غيربدرجةحساساالمناعيالجهازيصبحعندماالحساسعية

كثيرينأناسعندوتحدث.الغريبةالموادلإحدىعادية

الحيواناتشعرأوالمنازلغبارأوالطلعغبارضدحساممية

بالحساسيةالمصابيتعرضوعندما.الختلفةالأغذيةأو

وتتراوح.فعلردبهيحدثالمناعىالجهازفإنالمواد،لهذه

وتهئالأنففيرشمححدوثبينالحساسيةأفعالردود

ردودحدوثوبين،القشحمىضحاياعندالعينينفي

ضدحسامميةلهمالذينالأشخاصعندقاتلةأفعال

الحساشة.انظر:.الأدويةمنوغيرهالبنسلين

منيعةأفعالردودالخطرةالأمراضبعضوتتضمن

جهازيهاجمعندماالذاتمنيعفعلردويحدث.الذات

المناعة،أمراضأحدففي.نفسهالشخصأنسجةالمناعة

يهاجم،المجموعيالحماميالذأبمرضيسمىالذي

يهاجمالخطيرةالحالاتوفي،والمفاصلالجلدالمناعةجهاز

التهابأنالأطباءبعضويعتقد.العصبيوالجهازالكليتين

الجهازأمراضمنوهوالمتعدد،والتصلبالرثيانىالمفاصل

.الذاتمنيعةفعلردودأيضايتضمنان،العصبى

ويعاني.المناعيالجهازفيبقصورالأطفالبعضويولد

أكثريعيشونلاوقد،والخطرةالمتكررةالعدوىمنهؤلاء

جراحياعلاجاأومعينةأدويةيتلقوالمإذاسنواتبضعمن

العظم.لنقيزرعاأو

تحدثعضويةاضطرابات.البدنيةالأمرافالنفسية

وأالعملضغوطوتعتبروالتوتر.النفسيالضغطبسبب

بينمنالعاطفيةوالمشاكلالاقتصاديةوالأعباءالدراسة

وبعضالتوتر.تسببأنيمكنالتىالعديدةالحالات

معمشاكلهمعنبالتحدثالضغوطمعلمجعاملونالناس

الضغوطيخففكيفيعرفالاخروبعضهم.الاخرين

الناسبعضولكنبالبكاء،حتىأوالاسترخاءطريقعن

الكبتوهذا،بداخلهممكتومةبالضغوطيحتفظون

وتشمل.عضويةأمرأضإلىالنهايةفييؤديأنيمكن

والامالتوترصداعالشائعةالبدنيةالنفسيةالأمراض

.والقروحالمعدةواضواباتوالساقينوالذراعينالصدر

تضعفالمكبوتةالفمغوطفإن،ذلكإلىوبالإضافة

انظر:.الأخرىوللأمراضللعدوىالجسممقاومة

.الإجهاد

الأمراضالجسميقاومكيف

عنالكبيرالقدر،الطبمجالفيالعلماء،عرف

خاصة،الأمراضمننفسهالجسمبهايحمىالتيالوسيلة

الجسمأنواكتشفوا.المعديةالأمراضمنالوقايةكيفية

الدفاعية:الوسائلمن!سيةريأنواعثلاثةيستخدم

ضدالعامةالفعلردود2-الممرضاتضدالحواجز-ا

المناعي.لمهازاأفعالردود3-العدوى

ضدللغايةفعالأحاجزاالسليمالجلديعدالحواجز.

يستطيعالممرضاتمنقليلاشكلددافإن،ولذأصك،الممرضات

الأغشيةهذهإنإذ،والأنف!لفمالمبطةالأغشيةاختراق

،الممرضاتمنالعديديقتنصأزجسائلوهوبالخاط،مغطاة

وأالعطس!خلالمنألمجهريةالأحياءالجسميلفظذلكوبعد

تؤديالتيالقنواتأيضاالخاطيةالأغشيةوتبطن.السعال

بدفعبالشعيراتشمبيهةدقيقةأهدابوتقوم.الرئتينإلى

يمكنحيت،الفماتجاهفيالهوائيةوالقصبةالرئتينمنالخاط

ضرر.أيدونبهالعالقةوالجراثيمالخاطبلع

.العدوىضدكيميائيةصصأجزأيضالديهوالجسم

الموادبغسلفقطتقوملا،ا،شالسبيلعلى،فالدموع

كيميائيةموادعلىتحتويأيضاولكنهـا،العينينمنالغريبة

الخاطيةالأغشيةوتفرز.الشائعة،الممرضاتمنالعديدتقاوم

العصاراتتقوم،المعدةوفي.دفا!جةكيميائيةموادأيضا

الممرضاتمنالعديدبقتلبالحى!ض،غنيةوهي،الهاضمة

الخاط.أو01الطعامعابتلاعهايتمالتي

وفيالجلدعلىطبيعياتعيشالتيالبكتيريافإنوأخيرا،

دفاعياحاجزاتمثلضرر،أيتسهبأندونوالأمعاءالفم

الواقعفيالمقيمةالبكتيرياط-5وتنافس.العدوىضد

قدلكانتلولاهاالتيالممرضةامجهربقالأحياءمنالعديد

وتقوم.داخلهفيأوالجسم"صطحعلىمستعمراتكونت

أنواعاتتلفأوتقتلموادتصنيعأيضاالمقيمةالبكتيريا

.الممرضاتمنمعينة

وجودمنالرغمعلى.العامةالدفاع!،الفعلردود

غزوفيينجحعبعضهافإنالممرةكاتضدالجسمحواجز

ردودتحدث،الجسمإلىغريبةمادةتدخلوعندما.الجسم

فيالدقيقةالدمويةالأوعية!جدأأولا،.معينةعامةأفعال

علىالسوائلوتحتويوخلايا.لمموائ!!برشحالعدوىمكان

فإنالخلاياأما.للجراثيمقاتلةمتنوعةكيميائيةمواد

ويمكنالعدلات.تسمىبي!!ماءدمكرياتمعظمها

وتسمىوتهضمها،المقتحمةيابالبكتيرتحيطأنللعدلات

البلعمة.العمليةهذه

الجسمفإنفيروسا،للجسمالمقتحمالممرضكانوإذا

تسمىكيميائيةمادةبصنعالفيرولمءيقاومأنيحاول

أصيبتالتيالخلاياتفرزهنوالإنترفرأ.الإنترفرون

إلىويسريالدمتيارفييدخلض،الفيروسمنبالعدوى

الخلايا.هذهإصابةمنالفيرتساتليمنعالأخرىالخلايا

الأمراضمنالعديديصاحبآخرفعلردوالحمى

الباحثينبعضويعتقد.وأضحةغيموظيفتهاولكن،المعدية
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العدوىضدالحواجز

أولالحراتيمصدالبيوا!حيةروال!جميائيةالميكاسكيةالحواحزتعتبر

احشحلاهداويوضع.المعديةالأمراص!اصدللحسمالد!اعيةالوسا،!

للجسم.الأساصيةالحواجربعفر

لا،هـ-حمائاا

!ركز!اث!إ/1

صمال!رصصلوكا!-3

احارحةالحاعداطحقةانكولةالسحي!صةالجكةالحا،لينططالجلد

انرصاتصداعلعا!ةالألعاليكيامي!طحاحرا

ا!رية،االأحسامااحسلالعير!فع!وق،!حتمرارتميصالدموع

اطحرصاتس!احديداصدكيحيهائية!ةحطأيصاتم!!وهى

تقوم؟الحرا-يقحصالدياللرحالمحا!اتمرر"أنحاطةالأ!كلتة

الوئت!!سالمحا!اسدخعأحتحعيراتلاالحغحيههةاررقيقةاالأهدا!ا

العم.اتحاهليالهوائةوالقصحة

الأحياءاسا!ديداأرحكىلالحامممعة:اللعدةعصارات

!عأيصثاالعصارات؟ئحوي!يثاتعيخ!ألىتسخطجرلأالمحهرية

اص!ا،لأصمقارمةكيميائهمواد

ا!ماو!ىالحدع!صررأيلدودتحيق.المقمةاليهريا

اطمرصحةالمح!ريةالأحياءاساحديداتقت!!أ!تاور!وهيالأ!عاءا؟

نأتستطعلاأشاالممرضاتتضعفأوتقتلالحمىأن

درجةعنالزائدةالعاليةالحرارةدرجاتفيتتكاثرأوتعيمق

الطبيعية.الجسماحرارة

الدفاعيةالوسائلأقوىمن.اللناعيةالفعلردود

الدفاعيةالوسائلعكسوعلى.الأمراضضدللحسم

لمحاربةخصيصامصممةموادينتجالمناعةجهازفإن،العامة

معينة.غازيةمواد

الحلاياواسمهاالبيضاءالدمكرياتفئاتإحدىوتقوم

ردودفيأي،المناعيةالاستجابةفىرئيسيبدورالليمفاوية

الخلايا:الليمفاويةالخلايامننوعانوهناك.المناعيةالفعل

نأالنوعينكلامنالخلاياوتحستطهيم.أخائيةاوالخلاياأجائيةا

الغريبةالموادمنوغيرهاوالسمومالممرضاتعلىتتعرف

الموادهذهإزاءالبائيةالخلاياوتتفاع!!.بمهاجمتهاوتقوم

المفمادة.الأجسامتسمىالدمفيبروتيناتبإفراز،أخازيةا

تبطلأووتدمرها،الغازيةالمادةأ!ضادةاالأجساموتهاجم

تتكتلالبكتيرياالمضادةالأجسامتجع!قدفمثلا،ضررها.

علىالقدرةلديهاكبيرةآكلةخلاياتبتلعهاذلكوبعدمعا،

البلاعم.تسمىالابتلاع

وسائرالفيروساتمنبالحمايةأضائيةاالخلاياوتقوم

تهاجم.الجسمخلاياداخلتنموالتيالأمراضمسببات

الأجسامعلىوتقضيالمصابةالخلاياالتائيةالحلايا

علىالتعرفعنأيضامسؤولةالتائيةالخلايار.الدخيلة

الفعلردودمعظموفيوتدميرها.السرطانيةالخلايا

والبلاعمالتائيةوالخلاياالبائيةالحلاياتعمل،المناعية

الدخيل.الجسمعلىللتغلبمعابالتضامن

نأيستطيعأنهالمناعيللجهازالمهمةالخصائصوم!

تجحلالخاصيةوهذهبها.الالتقاءبعدالممرضاتيتذكر

المناعةتسمىالأجلطويلةحمايةتكوينعلىقادراالجسم

الشخصيصابأنفبعد.المعديةالأمراضمنالعديدتجاه

متذكراالمناعةجهازيظل،المثالسبيلعلى،بالحصبة

الجسم،إلىثانيةمرةالفيروسدحلوإذا.الحصبةلفيروس

خصيصاالمصممةالمناممطالجهازخلاياالحالفيتهاحمه

يتمكنأنقبلالغازيالفيروستدميريتموهكذا.لمقاومته

عادةيصابالإنسانفإنالسببولهذا.المرضإحداثمن

اللناعة.انظر:.فقطواحدةمرةبالحصبة

المرضضدالمعركة

الإنسانيةقدمقديمةالأمراضضدالمعركةأنالمرجحمن

ابتداءالمعركةلهذهالتفصيليالتاريخعلىوللاطلاعذاتها.

انظر:،الحديخطالطبعصروحتىالتاريخقبلماعصورمن

عناصرثلاثةالأمراضضدالمعركةوتتضمن.الطب

الوقاية.3العلاج-2-التشخيصأ:هي،أساسية
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.الإنسانحسمحلاياصمحتلفعددعلىيشتملالمناعيالفعلرد

محاربةلروتيماتبإطلاق)!(لالحلاياالمعروفةالبيصاءالدمكرياتوتقوم

الأجسامفإد،أعلاهالرسموفي.اللف!ادةالأجسامتسمىالتيالمرض

المجموعاتلهدهتحيطثم،الغاريةالب!صيريام!مجموعاتتحدبالمضادة

اللأعم.تسمىكبيرةخلايابوساطةوتدمرهاجانصكلم!

منالتصللالممرضاتامشطاعتإداعملهاتبدأالعامةالجسمدفاعات

إلىالبكتيريادحلتكيفالرسماهداويوضيح.الدفاعيةالحواجزحلال

القريبةالدمويةالأوعيةتقوموعندهاالجلد.فيقطعخلالمنالحسم

بالبكتيرياتحيطأدتستطعبيضاءدمكرياتوهى،العدلاتبإطلاق

وتهصمها.جالبكلمنالعازية

أولويعتبرالداء،نوعتحديد!وف.اللرتشجص

تسببالختلفةالأمراضمنفال!ديد.العلاجنحوخطوة

يحددأنالطيبعلىيجبلذللث.متشابهةأعراضا

طرقأفضليقررحتى،بدقةالمريضمنهيعانىالذيالمرض

.العلاج

المريض،عندالمرضىالتاريخجعةبراأولاالطيبيقوم

يسألكما.الحالىالمرضأعراضيصفأنمنهويطلب

،الأسرةأفرادباقيصحةوعن01المرضنشأةعنالطبيب

.المرضتحديدفىتساعدفىدالتيالمشابهةالأموروعن

الحرارةدرجةوقياسعالمريضبفصالطبيبيقومثم

علىالفحصويتركز.الدموة!حغطوالتنفسالنبضوسرعة

يرغبوقد.المريضأعراضفطالمتضمنةالجسمأجزاء

خلالمنإضافيةمعلوماتعل!!الحصولفىالطيب

الأشعةيوفرأنالطيللمختبرويمكمت.المعمليةالاختبارات

والأعضاءوالقلبوالرئتينأمظاماعيوبتب،التيالسينية

والبولالدميفحصأنأيضاللمخفصويمكن.الأخرى

وضعوبعد.معينةأمراضعنب!خثاالأخرىالجسموسوائل

إلىالطبيبيصلأ!عتبارافيالمعلوماتجميع

المريض.لعلةتشخيص

والغذاءالراحةمجردعنأحيائايزيدلا.المرضعلاج

التدابيروهذه،كبيرةشفائيةطاؤاتلديهفالجسم.الصحي

الأمراضعلىللتغلبيصخاجهماكلهيتكونقد

نظامإلىخطورةالأشدالأمراضتحتاجقدولكن.البسيطة

منغيرهاأوالجراحةأوالأدويةعد،يشتمدمحددعلاجي

العلا!.أشكال

كبيرسعددتشخيصفياصهمادوراتؤديانحبريةالكشوف

لتحديديعملالصورهدهفيءطصالذيالختبردفمى.الأمراض

المرصى.أحدجسمسوائلمر!عينةفيوجدتالتيالبكتيريا
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الطبيبيستخدمهاالتيالأسلحةأهممنتعتبرالأدوية

تعالجأنتستطعالحيويةفالمضادات.الأمراضضد

منكثيرفىقاتلةسابقاكانتالتيالبكتيريةالإصابات

أحدوىاأنواعمنالعديدعلاجأيضاويم!ش.الأحيان

وأعنالأدوية،اباستخدامفعالةبصورة،والطفيليةالفوية

كذلك.ليمستالفيروميةالعدوىأنواعمعظم

الأمراضمنالعديدفيالتح!صمعلىالأدويةتساعد

وأإبطاؤهايمكنالسرطانمنكثيرةفأنواع.ألمعديةاغير

علاجهيمكنالمرتفعالدموضغط.بالادويةشفاؤهاحتى

الهورموناتعلىالمحتويةالأدويةتستخدمكما،بالأدوية

منوغيرهسبرينالأأما،الهورمونيةالأمراضعلاجفي

لكيالمفاصلالتهابمرضىفتساعدالأل!امسكنات

نشاطا.أكثرحياةيعيشوا

التيالمصابةالأنسجةإزالةمنالأطباءتمحنالجراحة

سبيلعلى،الحراحيفالاسشئصالبمالجسمباقيتهدد

يوقفقدمنهجزءأوأحسرطانبامصابلعضو،المثال

يلجأقدكما.الأخرىالأعضاءاإلىالمرضانتشار

لمنعمصابةمرارةأودوديةزائدةاستئصالإلىالجراحون

الأعضاء.باقيإلىالانتقالمنالعدوى

الأعضاءاستبدالأوإصلاحللجراحينيمكنكما

يم!ش،المثالسبيلعلى،القلبعيوبمنفالعديد.المصابة

العظاميستبدلواأنالجراحونويستطيع.جراحياتصحيحها

بل،بلاستيكيةأومعدنيةبأجزاءالمريضةوالمفاصل

!مسليمبعضومرلضقل!أوكليةاممتبداليستطعون

الأنسجة.زراعةانظر:آخر.شخصجسم

والأنظمةالإشعاعيالعلاجتشملأخرىعلاجات

العلاجويستخدم.التأهيلبإعادةوالعلاجالخاصةالغذائية

الخلايالقتلالمشعةوالمصادرالسينيةالأشععةالإشعاعي

فيتتحكمأنالخاصةالغذائيةللأنظمةويمكن.السرطانية

الوراثيةالأمراضمنوغيرهالكيتونيةالفنيليةالبيلةمرض

معينة.أغذيةيستخدمأنمعهايستطئالجسملاالتي

داءعلاجفيهامادوراأيضاالغذائيأضظاماويؤدي

علىالمرضىفيساعدالتأهيلبإعادةأحلاجاأما.السكري

العلاجوهذا.أجسامهممنمعينةأجزاءوظيفةاستعادة

منوغيرهاالدماغيةبالسكتةأصيبواالذينالأشخاصايفيد

المعوقة.ال!مراض

وبينالفردب!تتعاوناأتتملب.المرضمنالوقاية

الختلفة.العامةالخدماتوب!تالطيب

الأم!راضرمنالوقايةفييساهمواأنيمكنهماالأفراد

العاداتهذهوتشمل.سليمةصحيةعاداتباكتسابهم

علىوالحصمولبانتظامالرياضةوممارسةمتوازنغذاءتناول

بالنظهافةوالعنايةوالاسترخاءالراحةمنكافقدر

أيضاصحتهمعلىيحافظواأنللناسويمكن.الشخصية

والعقاقيرالكحولتعاطيوعدمأضدخ!تاعنبالامتناع

الأساسيةالعناصرعنالمعلوماتمرولمزيد.الأخرى

الصحة.انظر:.أصشخصيةاللصحة

علىتساعدالتىالخدماتمنأ!ديدايوفرالطبيب

تؤديالدوريةالطيةأعحوصاتفا.الأمراضمنالوقاية

الطبيبيقومالفحوصاتهذهأثناءففىمهما.دورا

لاالتيالأمراضمنوغيرهالمرتفعالدمضغطباكتشاف

ويم!ش.خطيرةمضاعفاتتحدثأنبعدإلاأعراضاتبدي

وداءللسرطانالمبكرالتشخيصإلىأيضايقودأنللفحص

وهذه.الأخرىالمزمنةوالأمراضأغلباوأمراضيالس!

اكتشافهاتمإذافاعليةأكثرلطريقةعلاجهايمكنالأمراضا

يقدمل!يللطيبأغرصةايتيحأيضاوالفحصمبكرا.

بصحتهم.الاعتناءحجفيةعنللمرضىالنصائح

الأمراضمنالعديدمنالمرضىبحمايةالأطباءويقوم

وتضمن.والمنفعلةالفعالةالتحصيناتخلالمنالخطيرة

تحتويموادوهى،اللقاحاتاستخداماسفعالةاالتحصينات

علىاللقاحاتوتعمل.مضعفةأوميتةإماالممرضاتعلى

أحدضدمحددةبصورةالمناعيةالجسمأجهزةتنشيط

علىقادرةالفعالةأطقاحاتوا.للمرضالمسببةالعوامل

مثل،الطفولةفيالخطجرةالأمراضمنالعديدمنالح!اية

الأطفالوشللوالنكافوالحصبةالألمانيةوالحصبةالدفتريا

التحصين.الظر:.الديكيوالسعالوالكزاز

الأمصالالأطباءيستخدمالمنفعلةالتحصيناتوفي

وتحتويما.لمرضلالفعلتعرضواالذينالمرضىلحماية

وفي.المرضانششارلمعوضروريةمهمةالجيدةالصحيةالخدمات

لإستماءالعونلتقديمالمشحدةالولاياتحيشمنالمتمرسودقامفيتام

باقةيتقبلوهوالمتمرس!!أحدالصورةفىويرى.ألاطفالمستشمى

الفيتماميير.أ!الأطكلااسأرهار
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حيوانأوإنسانمنمستمدةمضادةأجسامعلىالأمصال

.المرضضدمناعةلديه

بطرقالأمراضمنالوقايةفيتساعدالعامةالخدمات

بتطهيرالعامةالخدماتتقومالمتقدمةالبلادففي.متعددة

مجهريةأحياءلوجودالأغذيةوفحصالعموميةالمياهمصادر

وتقوم.الأدويةوفاعليةأمانوضمان،ضارةكيميائيةموادأو

منللتخلصالصعحيةالوسائلبملاحظةالمحليةالصحةأقسام

لمكافحةالبرامجوقيادة،الصحىالصرفومياهالنفايات

.الأمراضتنقلالتيالآخرىوالحيواناتوالفئرانالحشرات

ومراقبةالبيئيالتلوثمنالمجتمعبحمايةأيضاالدولةوتقوم

العياداتوتقود.المهنيةالخاطرمنللوقايةالعملأماكن

مجانيةفحوصاتأيضاتقدموقدالتحصينبرامجالصحية

وتساعد.الأمراضمنوغيرهالمرتفعالدمضغطلاكتشاف

صحةحمايةعلىالدولبعضتمولهاالتيالتغذيةبرأمج

العاملينفإنذلكإلىوبالإضافةالفقراء.والأمهاتالأطفال

الناسشقيففييساعدونالمجتمعصحةمجالفي

السليمة.الصحيةبالعاداتوتعريفهم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجسم،أجزاءأوللأعضاءمحددةأمراصعنالمعلوماتمنلمريد

الجلد.؟الرئة،الدم:متللمقالاتصلةذاتمقالاتانظر:

التالية:المقالاتأيضا:انظر

المرضأعراضبعض

الهضمعسرالحكةلأرقا

الغثيانالح!للإرهاقا

لفواقاوحةلدالسهال!ا

لقيءاللسعاا!لإغماا

لمعصالهضماسوءبلالتهاا

لنزفالعصليالشدالألما

الوعائىا!زفاالصداعالظهرألم

اليرقانيدلصداالإمساك

التشنحات

مشانلأا

ماحألدا

لرئةا

الصمم

علم،قيقةلداءحيالأا

العقليةالأمراض

علم،لأمراضا

اللإنترفرون

لبريونا

لبكتيرياا

لتحصيرا

لصحيالحجرا

والحالاتالأعفحاءبعفى

الع!

العين

الولادةعيو!

القلب

الكبد

الكلية

عملةذاتأخرىلات

الفيروسمحيةالحسا

علم،المعقمةالكائماتالحلية

الفويالمرضالدواء

المناعةبكتيريا،الريكسمية

لنباتايةلتعذاسوء

الوباءلط!ا

الوراثةال!لحطالطب

الطكميليات

الموفموعصرعنا

المعديةالأمراض-ا

أخرىمعديةأمراض-ج/البكتيريةالأمراض-أ

يةالمعدلأمراضاانتشار-دالفبرومب!لأمراضا-ب

المعديةغيرالأمراض-2

التعذيةأمراضهـ-مةالممالتمكسأمراض-أ

المناعةأمراض-والهورمورجةالأمراضب

المدليةالنفسيةالأمراض-زالحلقيةالأمراص-ج

والأأ!نيةالبشيةالأمراض-د

المرافيالجسميقاومكيف-3

المناعيةالفعلردود-جالحواجز-أ

العامةالدفايقىالفعلردود-ب

فدالمرض-المعركة4

المرضمنالوقاية-خ!المرضتشحيص-أ

المرضعلاخ-ب

أسئلة

؟ولماذا؟الصامتالقاتلعادةيسمىالأمراضأي

أمراضا؟المقيمةالبكتيرياأحياناتببالظروفأيتحت2

منالوقايةفىيساعدأنالدوريللفسسيمكنكيص3

؟لأمراضا

تسببها؟التياصالأمموما؟الفطرلاتما-4

الذيالمرضمتالوما؟الذاتمنيعفكللرديحدثكيف!-5

؟هذاالفعلردمثليتضم!

المعدية.الأمراضضدالكيميائيةالجسماحزحومنابلىاذكر-6

؟الوباءما7

الليمفاوية؟الخلاياما-8

الجسم؟فيالليمفاويةالخلايابهتقومالديالدورما-9

الميكروبارت؟حاملوهمس-01

؟لميكروباتحامليتحديدأهميةما-11

.المرضلتشحيصالطيبيستخدمهاالتيالوسائا!بعضاذكر21

بمعدم،الجدديةالأمراف!ازرعر:.الجلدىالمرص

الذئبة.بمالحمرة

القدب)اضطراباتالقلباجظر:.الخلقياووص

ا-نملقية(.)الأمراضا!لرض(،الأحرى

.الدودة،الشعريةازرغر:.الخيطياتمرص

يصيبشمديدمرضالهـ!ولئديالدردارمرص

القلفخنفساءتحملهالذيالفىشلربسببالدردارشمجرة

فيالمرضيتسببوقد.الأوروبيةالقلفوخنفساءالمحلية

أسابيع.8و4بينتتراوحةفترفىالدردارشجرةموت

بذبولالهولنديةالدردارشجرةإصابةأعراضوتبدأ

وفي،الشجرةمنالعلويالجزءفيالصغيرةالشجرأوراق

ومع.بالعدوىالسفليةالاغصانتصابلاحقةمرحلة
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الشجرأوراقمنكبيراعددافإنالصيفمنتصفحلول

ولكن،ويسقطويتجعدبنيايصبحثماللونأصفريصبح

قطعوعند.بالغصينمرتبطةالشجرأوراقبعضتظل

مشاهدةالم!كنمنيصبح،بالمرضالمصابةالأغصان

القلف.تحتاللونبنيةطويلةخطوط

الدردارشجرةمرضعلىللسيطرةوسيلةوأففمل

ولكن،للمرضالمقاومةالدردارأشجارزراعةهىالهولندي

كلضدالمحصنةالدردارشجرمنمحدودةأنواعاهناك

التىالحشراتمبيداتاستخدامويساعد.الفطرياتأنوأع

.المرضانتشارمنالحدعلىالقلفخنافسنشاطتوقف

لا!ديالفطرياتبمبيداتالأشمجاررشفإنالحقيقةوفى

والقرىالمدنمنكثيرفيوتوجد.منهالمنشودالغرض

إزالةضرورةعلىتنصالتيوالقوانينالنظممنالكثير

.بالمرضالمصابةالأشجار

الدردارشجرةبمرضالمرضهذاتسميةأصلويرجع

المرضهذااكتشفوامنأولكانواالهولنديينأنإلىالهولندي

بريطانياضإلىالمرهذاوانتقل.أم919عامفيهولندافى

وإلىالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتعقدبداياتفي

هذاوانتشر.أم013عامفيالأمريكيةالمتحدةالولايات

عقدوبدايةالستينياتعقدنهايةفيبريطانيافيالمرض

لدخولنتيجة،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينيات

الأمريكية.المتحدةالولاياتمناستيرادهاتممصابةأخشاب

السوداء،الرئةانظر:.الفباريالرئةمرص

الفحم)صناعةالحجريالفحمالايية(بما!ة)حططرالصحة

الححري(.

الكبير(.الصرع)نوبةالصرعانظر:.اووطصض

الجانبيالتصدبأن!:الحركى.العصبونمرص

العصبي.

سوءرالمرض(بم)التغديةالتغذيةانظر:العور.مرص

الحمراء(؟الدمدكرياتالكالىغير)الإنتاحالدمفقر؟التغذية

(.الفيروسية)الأمراضالملر!

الحويصلاتتلفانظر:.الزجاجيالغشاءمرض

متلازمة.،الهوائية

الفطرياتمنأنواعتسببهمرضالئطريالمرض

انظر:.الحيةالحيواناتأوالنباتاتبأنسجةتتغذى

أمراضاماتسببغالباالطفيلياتوهذه.الفطريات

تصيبها.التىوالحيواناتللنباتات

التيالفطرياتأنواعأهمتشمل.النباتاتأمراض

،الفطريوالعفنوالشقرانالسناج،النباتاتعلىتعيش

فيها.وتؤثرالنباتاتمنكثيرةأنواعاتصيبوهى

الدردارمرضهو،الفطريالمرضمننوعثمة

منجداكثيراأهلكوقدالفطر،يسببهالذيالهولندي

وينتشر.الشماليةوأمريكاأوروباأنحاءفىالدردارأشجار

أحيانأ.سريعاانتشارأالنباتفىالفطريالمرض

موادوهىالفطرياتمبيداتالفلاحونيستعملوقد

مبيدانظر:.المحاصيلخسائرلتجنبالفطرتقتلكيميائية

سلالةتطويرالنباتيةالسلالاتمهجنوويحاول.الفطريات

الفطر.تطفلمقاومةتستطع

الذيالفطريسببقد.والحيوانالإنسانأمراص

.خطيرةوأمراضاجلديةاضطراباتوالحيوانالناسيصيب

وا!اناتالأبقاريصيبفطريمرضوالفطارالشعاعي

أمراضوهناك،الإنسانيصيبمانادرأولكن،الأخرى

البرعمي،الفطاروتشمل،الإنسانتصيبفطريةأخرى

الأمرأضوهذهالمبيفمات،وداءالكرواني،والفطار

الرئتين.تهاجم

وأكثر،الحلقيصيبفطريمرض)اسملاق(والقلاع

وأ(الحلقية)القوباءالسعفةوتؤثر.الأطفالبهيصابمن

الجسم.منأجزاءفيالحكة

علىتعيشالتيالبكتيريامنمختلفةأنواعوتساعد

الفطرية،بالأمراضالعدوىمنععلىالخاطىوالغشاءالجلد

العدوىلمعالجةالحيويةالمضاداتبعضاستخدامأنكما

النافعةالجسمبكتيرياإهلاكإلىأحيانايؤديالبكتيرية

فطرية.عدوىتحدثقدالحالاتهذهمثلوفيأيضا،

عدوىمنكثيرمعالجةالأطباءيستطع،حالأيةوعلى

الحيوية.بالمضاداتالفطر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللفحةالساتصدأطميل،الإرحوت

الفطر!اتمبيدالفطريالعفنالبادراتالحلال

الهولنديالدردارمرصالمطرياتالتعع!

الهستوبلازمينلقلاعالوللذا

الحلقيةءالقوبالساجا

القدمباسمأيضاولعرتالمغطسةالقدممرض

تصيبمرضيةحالةو!طا!لتقرحة،أوالحندقية

التعرضعنوتنتج.ألاقدامخاصةالسفلىالأطراف

سمعةمرضتماثلالحالةوهذه.الرطبللبردالطويل

.الجافللبردالتعرضعنينتجالذيالخفيفةالصقيع

العراءفييعملونالذينوالعمالالجنودويعانى

مرضيعالجوتعالمثلما.الحالةهذهمنوالصيادون
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الدورةتنظيموإجراءات،والراحةبالنظافةالصقيعلسعة

الدموية.

المقيع.لسعةأيضا:انظر

يصيب،العدوىشديدمرضوالفمالقدممرص

يسمىكماالقلاعيةالحمىأيضاويسمى.الحيوانات

حقيقةتشمللاالإصابةأنمنبالرغموالفمالحمافرمرض

القدممرضيهاجم.حولهالنسيجتصيبإنما،القرنىالحافر

الثدسةوالحيوأناتوالخرافوالخنازيروالأغنامالأبقاروالفم

بينالمرضويحدث.المشقوقالظلفذاتالأخرى

وآسياإفريقيافيخاصة،العالمأنحاءمنكثيرفيالمواشي

وأمريكاأستراليافينادروهو.الجنوبيةوأمريكاوأوروبا

الشمالية.

بسببوالفمالقدممرضيحدث.والأعراضالسبب

لاتصالهانتيجةمعافاةماشميةإلىالمرضينتقلفقد.فيروس

نفاياتأو،بلعابملوثةبأشياءأو،مصابةبحيوانات

بوسماطةالفيروسينتشروقد.مصابةحيواناتمنجسمية

منغيرهاوكثير،القططأوالجرذانأوالطيورأوالريح

والفم.القدمبمرضالمتأثرةالحيوانات

النسئوفيالفمفىقروحوالفمالقدممرضتنئكن

الحيواناتوتنتاب.القدممنالأعلىوالجزءالظلفجمت

فمها،مناللعابويسيل.شديدةحمىأيضاالمصابة

يصيبسريعا.وزنهاوينقصالسير،أثناءجهداوتبذل

الثديياتوغدد،الحيوانأنثىلدىالضرعأيضاالفيروس

الخطجرة،الحالاتوفيدرها.منيقللمماللحليبالدارة

معدليصلوقد.الموتإلىمفضياالقلبالفيروسيهاجم

نادراولكنهوالخنازيرالأبقارصغاربين،%001إلىالوفاة

النمو.مكتملةالماشيةبينذلكيحدثما

والفم،القدملمرضعلاجهناكليس.السيطرةوسائل

ففى.عليهللسيطرةوسائلعدةإلىالدولتلجأولكن

الجنوبية،أمريكاوبلادوالأوروبيةوالامميويةالإفريقيةالبلاد

لاستعمالأولأحصارهيتم،المرضيستوطنحيث

قصيرةلفترةالحيواناتتقياللقاحاتوأغلب.اللقاحات

السنة.فيمراتعدةاللقاحإعطاؤهاينبغى،لذلكفقط،

وفي،الثمنباهظةاللقاحاتفإنسبق،ماإلىيضاف

الحيواناتتصيبقدفيروساتعلىتحتوي،الأحيانبعض

أمريكيونعلماءأستعمل،أم819عاموفي.بالأمراض

وأقلأماناأكثرلقاحلاستنباطالوراثيةالهندسةومعائل

الوراثية.الهندسةانظر:.تكلفة

عليهالسيطرةتحري،بالمرضالمستوطنةغيرالبلادوفي

وعادة.الصحيالحجروباجراءاتالاستيراد،بتقييدعموما

البلادولهذه.الفيروستسربدونالإجراءاتهذهتحول

وتدعو.ظهورهحالةفىأيضاالمرءنم!علىللقضاءسياسات

وأو!في،اوربةالحيواراتذبحإلىالسياسماتهذهأغلب

.الحيواناتفيهاتعي!التيالمنطقةوتطهيربقاياها،حرق

مثلغالباتحدثعدوىأطدماءااالمحاربينمرص

وألموالسعالالحمىمثلأعراضمعالرئويالالتهاب

.التنض!وصعوبةالصدر

فىويصيب،العالمأنحاءكلفي،المرضهذايحدث

مثلأخرىبأمراضأصلاالمص!إبينالأشخاصالأغلب

لهمأجريتمنوكذلكخين،ادلىعنالناتجةالرئةأمراض

أعضاء.زراعة

عاميوليوفىمرةلأولالمرضعلىالتعرفتم

شمخصا221الرئويالالتهابوبا:؟أصابحينأم،769

فىالأمريكيينالقدماءالممحاربيناجتماعايحضرونكانوا

المصابين.أولئكمنمحاربا43توفيوقد.فيلادلفيافندق

مرضعليهأطلقواالذيالمرض،مسبباتالأطباءيعرفولم

العلماءاكتشفأم،779عامينايروفيالقدماء.المحاربين

بعدفيماسميتبكتيريا،هوالرئويالالتهابسبب

عادية،غيربكتيرياهياعبكتيرياوهذهنيموفيلا.لجيونلا

داخلها.والتكاثرالبيضاءالدمخلاياغزوتستطيعلأنها

.العدوىالعادةفيتقاومالتيهيالبيضاءالدموخلايا

وكثيرا.المياهإمدادمصادرفيعادةالبكتيرياهذهوتوجد

والمستشفياتالفنادقفيا!تمدماءالمحاربينمرضتفشىما

.الشربمياهفيالبكتيريابو-تجودذلكربطوتج،والمنازل

بالبحثالقدماءالمحاربينمرضبتشخيصراالاطباءيقوم

بكشفأو،الدمفيللبكتيريامضادأ،أجساموجودعن

أثناءالرئتينمنيخرجالذيالخاطفيالبكتيرياوجود

معينةحيويةبمضاداتبفعالية!المرةعلاجويمكن.السعال

البكتيرياقتليمكنكما.والريئدامبينالإريثرومارر،،مثل

لدرجاتالماءبتسخينالمياهمصادرفيللمرضالمسببة

للأشعةتعريضهأوللماء،الىحلورإضافةأو،عاليةحرارة

البنفسجية.فوق

ا!مراض)اششارالمرضان!:المسثوطر،.المرص

الوباء.(،المعدية

(؟المعدية)1!مراضالدماغاذثدر:.المعديالمرص

(.المعدية)الأمراضالملرص

علىتحتويأكياساشوكيةاالمكوراتمرص

وبعضوالأغنامالإنسانأ؟سجةفيوتوجد،مائيسائل

منالشريطةالدودةيرقاتوت!لى.الأخرىالحيوانات

المرضهذاويشكل.تكوينهوأهـاسالمرضهذامسببات
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تحملأنللكلابويمكن.الإنسانعلىكبيرةخطورة

الأغنامبفضلاتكلبعبثإذافمثلا.المرضهذاعدوى

الشريطيةالدودةليرقاتيمكن،الأكياسعلىتحتويالتي

المتعامل!تإلىالمرضينتقلثم.الكلبهذابشعرتلتصقأن

طريقعنللإنسانالمرضدنتقلأنيمكنكما.ال!شلابمع

ويعد.ملوثةالمياهشربأوالمطبوخةغيرالخضراواتتناول

البلادفيأصحةامشكلاتمنأساسيةمشكلةالمرضهذا

.الأغنامتربيةفيهاتششرالتي

واطهية(.اليئيةا\مراص)1المرضان!:.المهئيالمرص

انيتأمصاضمنهـجموعة31ا!رافيمرص

المصابةالنباتاتأوراقتصبح.معينةفيروساتتسببها

وعادة.فاغوأخضرداكنأخضرلونذاتببقعمبرقشة

بنموالمرضهذامايضر

فىيتسببوقد،النبات

ومن.وتشوههاانزهورذبول

هذايهاجمهاالتيالنباتات

والقرنفلالفولالمرض

والسحلبيةالشاميةوالذرة

الحلوةوالبازلاءطسوالبصاأ

وبعضوالقمحوالتبغ

مثلأ!حارةاالأعشاب

الذرلملوالنتاييكمةعلىمرالل!ت.وحشيشةالشاكة

الحشراتمننوعوثمة

أصباتاتامنالفيروسبنقلأجاغاتقومالنبا!قملةتسمى

نشرفىالناسيتسببوقد.السليمةالنباتاتإلىالمريضة

الإمساكطريقعنالموزاييكفيروسمنمع!تنوع

مصابتبغمنمصنوعةمنتجاتتدخ!تبعدبالنباتات

برضالمريضةالنباتاتلعلاجطريقةهناكوأجمست.بالمرض

وينبغي،النباتاتاجزاءك!!يصيبفالمرض.الموزاييك

إهلاكها.

عنىوينجمالعصبيالجهازيهاجممرضاوومصص

وبعضالإنسانعلىالمرضهذاويؤثر.طوي!!نومغالبا

مايكونوعادة(الفقريالعمودذات)الحيواناتالفقاريات

إفريقيا،فيفقطالنوممرضرويحدث.أ!جيعالمإذاقاتلا

الإنسانمنلك!!هناكخطيرةصحيةمشكلةويعتبر

تربيةالمستحيلمنيجعلالمرضهذاوأثر.والحيوانات

أيضاالمرضهذاإلىويمتمار.القارةمناطقبعضفيالماشية

الإفريقى.المثقبياتداءأوالإفريقىالنوممرضأنهع!ى

منعديدةأنواعالنوممرضتسبب.السبب

ال!!ائناتوهذه.المثقبياتالمسماةالخليةوحيدةالطفيليات

السوطتسمىطرفيةوزائدةدوديشكلذاتالعضوية

الغشاءيسمىتركيباليشكلالجسمجوانبأحدعبرتمتد

الغشاء.تسويطأوبتحريكالمثقبيةوتتحرك.المتموج

فيالسوممرضتسببالتيالمثقجياتع!ىولطهلق

المثقبيات،الروديسيةالمثقبيات:علمي!تامم!تالإنسان

وذبابة.المثقبياتهذهتسيالتسىذبابةوتنقلالجامبية

البحيراتشواطئطولعلىتعيع!حشرةتسيالتسي

بالعدوىأسذبابةاوتصابإصريقيا.شيالأنهاروشواطئ

مصابحيوانأوإنساندمعلىتغذيهاأثناءفيبالمثقبيات

ثم،الحشرةمعدةفيالمثقبياتوتت!صاترفعلا.بالعدوى

عندمابالعدوىالمرءويصاب.أطعابيةاالغددإلىتنتقل

أمحدوى.بامصابةحشرةتلدغه

لعدوىنتيجة،الماشيةفيالنوممرضويحدث

البروسيةالمثقبياتذلكفيبما،الأخرىالمثقبيات

عنعامبشكلالمثقبياتوتنتق!!.الكونغوليةوالمثقبيات

اللادغة.الحشراتمنغيرهاأوتسيالتسيذبابةطريق

أثناءالمصابالحيوانينقلهألمثقبياتامنواحدنوعويوجد

.التزاوج

مرضلطورسرعةتتفاوت.الاعرافوالتشخيص

،عاموبوجه.لهالمسببةالمثقبيةلنوعطبقاالشخصشيالنوم

تلكتفوقبسرعةتتقدمأعراضاالروديسيةالمثقبيةتسبب

مرضحالاتمعظماوتبدأ.الجامبيةالمثقبيةتسببهاالتي

الأعراضهذهوسبع.والقشعريرةوالصداعبالحمىالنوم

ووهن.ج!ديوطفحالليمفاويةأخددافيورمحدوث

العصبىالجهازالمثقبياتتصيب،الحادةالحالاتوفى

ثمفيه،التح!صميتعذرنومامسببةلالعدوى،المركزي

وموتا.غيبوبة

مدمنعينةبفحصالنوممرضالأطباءويشخص

وتشتمل.أطمفامنأوالشوكيالسائلمنأوالمريض

مشاهدتهايمكنمثقبياتعلىالمريضمنالمأخوذةالعينة

هاماأمراالنوملمرضالمبكرالتشخيصويعتبرالمجهر.تحت

منالفوريأحلاجالأن

بر،ع*علىيقضيأنالممكن

"/ويمئالتلفالطفيليات

لمثدلم!ه.العصبيةللأنسجةالدائم

?.والوقايةالعلاج

عقاقيرالاطباءيستخدم

مرضشيللتحكممتنوعة

.الناسيصيبالذيالنوم

حصء!فىالعقارإعطاءمايتموعادة

أصفيلياتتسسهالنوممرض.المرضمنالمبكرةالمراحل

المتقبيات.تسحىقبلأحلا!اابتدأمافإذا
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تكونالشفاءفرصفإن،المركزيالعصبيللجهازإصابته

يكونفإنهالمتأخرةمراحلهفيالنوممرضعلاجأما.كبيرة

إلىتميلالمثقبياتفإنهذا،إلىوبالإضافةنجاحا.أقل

المستخدمة.للعقاقيرمقاومةإظهار

وسائلإيجادفيكبيراجهداالعلماءبذلولقد

أجزاءبعضوفي.المرضوحامليالنوممرضفيللتحكم

القضاءفيفاعليتهاعلىالحشراتمبيداتبرهنتإفريقيا

التحكمجهودوتشتمل.تسيالتسىذبابةتجمعاتعلى

ذبابذكورتعقيمفيالإشعاعاسعتخدامعلىالأخرى

التسىانظر:التكاثر.عنعاجزةتصبعوبهذا،تسىالتسي

ذبابة.،تسي

الدمفقر،الجينيالتخريطانظر:.الوراثيالمرص

)الاصطراباتالوراثهالحدقية(،)الأمراصاللرفى"الوراثي

.(تيةالورا

نكهة.إليهاتضافكحوليةغيرمشروباتالمرطيات

وتسمى.الكربونأكسيدبثانيالمشبعالماءمنوتحضر

المشروباتوبينبينهاللتفريقالاسعمبهذاالمرطبات

وأالغازيةبالمياهأيضاالمرطباتوتسمى.الكحولية

الصودا.

حدإلىاستهلاكاالمرطباتأكثرالكولامشروبويعد

والعنبوالبرتقالالليمونالأخرىالمنكهاتوتشملبعيد.

بلادمنكبيرعددفىرائجةوالمرطبات.الزنجبيلوجعة

العالم.

ماءعلىالمرطباتتحتوي.المرطباتتصنعكيف

الماءويصنعمركز.وعصيرالكربونأكسيدبثانيمشبع

أكسيدثانيغازبإضافةالكربونأكسيدلثانىالمشبع

لهفواراالماءالغازويجعل.الضغطتحتالماءإلىالكربون

العصيريكونالأحوألأغلبوفىكالأزيز.وصوتفقاقيع

المركزالمحلولويكون.حلوةومادةركازةمنمصنوعا

تحتويالمرطباتأغلبوفي.والحامضالمنكهاتمنمزيجا

منالعصيرإعدادويم!شأيضا.الصمبغةعلىالركازة

.مباشرةالفرديةالمكونات

منالمرطباتإلىالمضافةالمنكهاتمنالعديدويصنع

منالمستخرجةوالزيوتالفاكهةكعصيرطبيعيةمصادر

النباتاتوأوراقالحمضياتوقشورالنباتاتجذور

الطبيعيةتماثلولكنهاصناعيةمنكهاتوهناك.الختلفة

وأالستريكحمضمنكلويعطيطعمها.في

حمضيامذاقاالفوسفوريكوحمض،الليمونيك

الطبيعيةالألوانمنمختلفةأنواعوتستخدم.للمشروب

للتحلية،المستخدمةالمادةتكونوقد.والصناعية

وأ)البنجر(الشمندرأواعصفراءالذرةمنمستخرجة

مثل،الصناعيةالتحليةموادوتستضدمالسكر.قصب

ان!:.بالحميةالخاصةالمرطباتفيوالأسبرتيمالسكرين

الصناعية.المحليات

لهذاووفقاالامتياز.بنظامعامةالمرطباتتوزيعويتم

ركازةبإنتاج،للمشروبالمتحجةالشركةتقوم،النظام

بثانيالمشبعالماءبإضافةللمعبئوتبي!ء،عصيرهأوالشراب

المشبعالماءبإضافةيقومأوال!!مير،إلىالكربونأكمسيد

وذلك،الركازةإلىالتحليةومادةالكربونأكسيدبثاني

وأعلبفيالمشروببتعبئةيقومثم،المرطبلصنع

الشركةتلتزمالامتياز،نظامك!روطووفقا.وبيعهزجاجات

المنتجةالشركةتحددهاهـحددةوصفةبتطبيقالمعبئة

المعبئةالشركةالمنتجةالشركةقسنحالمقابلوفي.للمشروب

انظر:.محددةمناطقفيمعينمشروربلبيعمقصوراحقا

الإعفاء.

المرطباتمنالعديدصناعةاتبدأ.تاريخيةنبذة

فىالميلاديعشرالتاسعالقرنأوأخرفىالكولاوخاصة

عندأصلاتباعكلهاوكانتالمتحدد.الولاياتجنوب

الصعيادلةبعضوكان.مقوياتأن!اأساسعلىالصيادلة

أصبحذلكوبعدالعصير.لعمل(الخاصةمقوياتهميخلطون

ماءبإضافةالعصيرمنالنوعهذ(1أطاستعماالشائعمن

وفي.الكربونأكسيدبثانيا!عمبعالماءأي-إليهاالصودا

عدةفيوتوزعتركبالمرطباتمازالتالمتحدةالولايات

بخلطتقومالاتطريقعننف!سهاالطريقةبهذهمطاعم

لحظةالكربونأكسيدبثانىأشبعاالماءمعالمشروبعصير

نأالصيادلةاكتشفماولروسعان.للمشتريتقديمها

بيعوبدأوا،رائجةسوقلهاالزجاجفيالمشروبات

وفي.البقالةمحلاتإلىأوا،عازلإلىوتوصيلهاالمشروب

الشركاتبتأسيمم!العصيرصانانوقامالمناسبالوقت

للمعبئين.عصائرهمبيع،-بدأواالمشروبلبيعالكبرى

واسعنطاقعلىالمرطباتصنعشركاتااكبرفإن،واليوم

شركةالشركاتهذهو"ضضم.أمريكيةشركات

المحدودةالبيبسيوشركةببرد؟توروشركةالكوكاكولا،

.أبالسفنوشركةالملكيالتاجكولاوشركة

منذواضحبشكلالمرطباتاممتهلاكازدادوقد

الحينذلكومنذ.العشرينالةرنتسعينياتمنتصف

المعدنية،العلبمثلمريحةبصبواتالمشروباتتلكتوفرت

وإضافة.والبلامشيكيةالزجاجية(القنانيمنعديدةوأشكال

تلكمنومختلفةعديدةاعأنمطورتفقدذلكإلى

بالحميةالخاصةاإشروباتذلكفيبماالمشروبات

النسبةذاتوالمشروباتالكافيينمنالخاليةوالمشروبات

.الصوديوممنالمنخفضة
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الطاهداأصت!وتد.العشميةالأراصيا!يعشهيبيالصفردطائر

الحاشة.الحمتحائمقحصادفيالآأ!ةاستحدامسس!نادرا

وغالبااللأرضر،علىدعيشالتيالطيورمننوعالمرعكة

حجمهويتفاوت.الرخوةوالأراضيالمستنقعاتفيمايعيش

،قصيرانمسشديرانجناحانوله،والمتوسطالصغيربن

وهدا.رضعيقةوأصابع،طويلتينإلىالطولمتومعطتاورحلان

وسطللزح!يميلحيثمتخفيا،يعيعقالطورمنالنوع

منفجأةوحرجمتلا،طارفإدايطر.ماونادراالأعشاب

ورجليهالضعيف!تدجناحيهقصيرةمسافاتيقطعفإنهمحبئه

وممقارهمقلمااللونبنيالطائرريم!يكونماوعادة.المتدليت!ت

لهذاالمشابهةأ!وراتسمىوعموما.الشكلمخروطيقصهميرا

الأسفل،مسحوباأطوليكونمنقارهاأنإلاالتفلق،الطائر

لعضتسمىالشماليةأمريكاوفيالماء.طيورمنطائروالتفلوت

بالتفلق.المرعةطائرمنالصغيرةالأنواع

أنواعومن،العالمأنحاءجميعفيالمرعةطيوروتوجد

المناطقفييعيعقالذيالصفردبطائريعرفماأطيوراهذه

بمنقارهويتميز،سم25حواليطولهويبا.الأوروبيةالشسبية

.الأرضعلىعشهويبني،المزعجوصوتهالقصيرالأصفر

فصلفيالإفريقيةأغارةاإلىموطنهمنالصفردطائرويهاجر

كوينزلاند،فموطنهالحمراءالرقبةذوالمرعةطائرأماالشتاء.

الطائرهذاأنواعومن.المتعددةاجةالأستراالأنوابأحدوهو

الأصفروالتفلقالسورا؟الشماليةامريكافيدعيشالذي

وهو،سمأ5حواليطولهيبلغالأخيروهذاالأسود.أضفلقوا

الثلاثة.ال!نواعأصغر

البلادفيالبريالحيوانانظر:.المرقطةالمرعة

)الطور(.العربية

وال!بلوالخيلللأبقارالغذاءفيهايتوافرأرضاووعى

وهذا.والمتوحشةالأليفةالحيواناتمنوغيرهاوالأغنام

التبنيكلفهممماأقلوالمزارعينالرعاةيكلفالغذاء

نأويمكنتحصمد.التيالمحاصيلمنذلكوغيروالحبوب

كلعلىالأعشابغزيرةالمناطقفىالحيواناتتحصل

عندماأكثرتنموالحيواناتأنعير،المراعيمنغذائها

.ترعاهماإلىإضافةأخرىغنيةبأطعمةتغذى

وتوجدوأسعة،وأراض،كثيرةمراعالعالموفي

هطوليكونحيث،الدافئةالمناطقفيالمراعيأفضل

أعشارستةمنيقاربماويستخدممعتدلا.الأمطار

محددةفترةخلالالرعيفيالمتحدةالولاياتأراضي

الواسعةالمراعيذاتالأقطارومن.عامك!من

إفريقيا.وجنوبوالصينوالبرازيلوأمشرالياالأرجنتين

والسافاناالمروجمنهاعديدةأسماءالمعشوشبةوللأيىاضي

التيالنباتاتوأهم.العشبيةوالسهولوالسهول

النجيل،وأنواعالفصفص!،نباتالرعيفيتستخدم

معظمويحسن.نباتاتمنشابههاوماوالبرمميم

بايجادأوبزراعتها،أوبتسميدها،مراعيهمالمزارعين

المكشوفةالأراضيأوالمحروثةالأراضيمنمحسنةمراع

.الغاباتفى

السافانابمالبامبابمبمالطبيعيةالحشائشأيضا:انظر

الشجر.منالخالىالسهل

المليناء.أيضاويسمىالسفنفيهترسومائيملباووط

والخلجانالشواطئفىالمحصورةأوالطبيعيةالمرافئوتوجد

البحرفيالداخلةالأرضألسنةفيهاتكونالتيالصغيرة

الصناعيةوالمرافئ.والرياحالأمواجضدطبيعيةحواجز

الفولاذمنالمصنوعةالأمواجكواسرباقامةإنشاؤهايمكن

يكونأنفيجب،التجاريةالمرافئأماوالصخور.الصلب

السفينةعارضةتمسألاأجلمن،ال!قلعلىأمأعمقها

للمرورواسعةكراتللسفنتكونأنويجب.القاع

مماأكثرطينئاأورملئاأوصخرئاالقاعولايكون.والدوران

استيعابعلىقادرةغيرالمرافئلجعلقدهذالأن،ينبعي

.وأمانبسهولةأحسفنا

اللازمةوالأحواضبالأرصفةالكبيرةالمرافئتجهز

منتمتدصخريةمنصةوالرصيف.السفنوتحميللتفريغ

بينالذيالفراغهووالحوضالميناء،إلىالشاطئ

ونابوليجانيرو،ديريوالمرافئأجملومن.الدعامات

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتفرانسيسكووسانإيطاليافي

والمرافئ.العربيةمصربجمهوريةالقديمالإسحندريةومرفأ

وكوىبإيرانخرججزيرةتحشملحركةالأكثرالعالمية

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيويوركومدينة،باليابان

وروتردامالسعوديةالعربيةالمملكةفيتنورةورأس

بهولندا.



(،الأعلى)ديشيكاغوفيبلمولتمردأمثلالصناعيةالمرافئ

.ميتشيجانحزيرةطولعلىبني

123العامالمرفق

فىأهميةداتلمددمواقعأسترالياف!اسيدنىمرفأمثلالطبيعيةالمرافئ

العالم.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لمرافئعموربهاالتاليةالمقالات

بوليناسغافورةأوسلو

النرويحسيدممطحانيروديريو

مدينة،نيويوركأنجلوسلوسدييجوسان

جزر،ديرامالسفينةا

وسحبالأثقالدرفعتستخدم،بسيطةالةالمرفاع

لرفيشمائعنحوعلىتستخدمالماضيفيوكانت.الأحمال

)البكرةالملفافأشكالمنشكلوالمرفاعالآبار.منالماء

.القوةمنقليلقدرباستخدامثقيلاحملاترفعوالمحور(،

بذراعتدويرهايمكن،أسطوانةمنالبسيطالمرفاعويتكون

مربوطسطلإنزالويتم.سلسلةأوحبلحولهاويلتفتدوير،

أخرىمرةيرفعثمالبئر،داخلإلىالسلسلةأوالحبلبوف

فتشمل،للمرفاعالحديثةالأشكالأمايدويا.الذراعبتدوير

بالالات.تشغلومصاعدللرافعةوكوابلأسطوانات

.الملفاف:أيضاانظر

الأنشطةتقدمالأعمالمننوعالعامالمرفق

:خدماتالعامةالمرافقوتشملللجمهور.والخدمات

منوالتخلصوالمياهوالغازوالكهرباءوالبرقالهاتف

شركات:مثل،العامةالنقلوسائلتعدكما.النفايات

السككوخطوط)الباصات(الحافلاتوشركاتالطيران

العامةالمرافقمنالعديدويتمتع.العامةالمرافقمنالحديدية

نأكما.محددةمناطقفيمعينةخدماتاحتكاربحق

تملكهاأوالحكوميتخضئللنظامالعامةالمرافقمنكثيرا

منها.للكثيرالخاصالقطاعملكيةرغمفعلا،الحكومة

فيالصناعاتمنكبيرةمجموعةالعامةالمرافقوتضم

الأصولمنوافربنصيبتضطلعكما،العالميالاقتصاد

ماعداالشركاتكافة،الماليةغيرللمشروعاتالإجمالية

.تحتلالمؤلسساتمنيماثلهاوماالتأمينوشركاتالمصارف

لحجمبالنسبةالثانيةالمرتبةأ!دولامنكثيرفيالعامةالمرافق

الصناعية.المجموعةلىوىعليهاتتقدمولاالأصول

وتحضمرمتزايدصناعينمومنللدولتحققلماونظرا

هي،أصبحتالعامةالمرافقخدء،تفإن،متبادلواعتماد

.الاقتصاديالنشاطفيقهكوىأهميةذات،الأخرى

.أخرىمواقعفيأزمةلينمرزعاممرفقفيخللوأدنى

-العامالقطاعفىممثلة-الحكومة.العامةالمرافقملكية

العالميةالحربانتهتإنوماالعا?.المرافقتمتلكالتىهي

الدولمنكثيرأممحتىام(9-45ا)939الثانية

الشركاتوتأسمست،الأساسيةالخدماتمعظمالأوروبية

منكثيراولكن.الخدمات5!.بأعمالللقيامالعامة

القرنثمانينياتأوائلمنذ-،أقدمتالعالمحكومات

الانويتولاها،العامالقطاعكاتشرتصفيةعلى-العشرين

تنظيم،عادة،الحكومةتواصلذلكإزاء.الخاصالقطاع

ومناسبةالنوعيةالجودةعلىالمحاورغةمنللتأكدالصناعة

بتشغيلالخاصةالشركاتقا.تفقدعموماالأسعار.

.العامالقطاعمنأكثروكفاءةأقلبتكلفةالمرافقوإدارة

الطبيعط،ايرحتكاراتالعامةالمرافقعلىأحياناويطلق

معينةلمنطقةتقدمأنغالبا،يمكنها،الواحدةفالشركة

الذيالأمرأقلوبتكاليفعاليةوبكفاءةممتازةخدمات

فعلى.المنافسةالأخرىصكاتالحضمنالعديديستطجعهلا

الشركاتمنقليلعددفيهايتنافسدولةفإنالمثالسبيل

الحاجةتكونمثلا،دالهواتفما،صناعةمجالفي

جهازمنبدلأالهاتفأجهزة!أعمدةمنللعديدضرورية

عالية.غيروالكفاءةباهظةتصبمحالتكاليففإنواحد،

تجعلالعامةالمرافقتقدمهاالتيالخدماتطبيعةفإنولذا،

فيه.مرغوباأمراالاحتكار

منالكثيرتوفيرالعامةللمرافقالبارزةالسماتومن

العامةالمرافقخدماتخخضعحيثالجمهور،أموال

الواحدالفردخدمةتكلفةفتقل،المتناقصةالتكلفةلقواعد
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الأجهزةقيامعنفضلا،المستفيدينالعملاءعددزادكلما

العامة.المرافقخدماتأسعاربتقنينالختصةالحكومية

العامةللمرافقالحكوميالتنطما.العامةالمرافقتنظيم

والهدفخدماتها.احتكاربحقتتمتعلأنهاضروريأمر

الإمداداتتوافرمنالتأكدهومامرف!تتنظيمامن

الأسعاربأقلالخدماتمستوىوارتفاعللمستهل!ن،

تحقيقالمرافقتديرالتيالحشركاتأيضايتيحبماالممحنة،

إماالعامةالمرافققوانينمعظمسنتوقد.رلمناسب

حكومية،جهةمنصادرامتيازأوبتفويضأوبترخيص

تسفيطتالح!أداءحض!وحدهمايصئاصلشركةبحيث

منإذنعلىالحصولالشركةعلىيجبكما.معينة

وأخدماتهانطاقمنتقل!أنرغبتإذاالختصةالجهات

تلكفيتعديلأيلإجراءحتىأونهائيا،تنسحب

.الخدمات

نأيمكنالحديثبمفهومهاالعامةالمرافوت.تاريخيةنبذة

قديما.السائدايرنجليزيالعرفيالقانونإلماتاريخياترد

بش!صل-تلبىالتىالألشطةمنمعينةضروبإلىوترمز

الفنادقوتشملالجماهير،اهتمامات-خاص

والشركاتوالعباراتأصسفناومراسي،والمستودعات

هذهبتنظيمصدرتوقد،المائيةالممراتفيالعاملة

تفويضماتأوتشريعاتوليس،قضائيةأحكامالأنشطهة

عامة.خدمة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المحليةالحكومةوالممالسةالاحت!صار

الحكوميةالملكيةالإعماء

الحاسوبالعدقة(،اسدائرةا)تدعازالتلفازان!:.المرقاب

الحاسو!(.)أحهزةالشخصى

لوقف!المصابالعضوحولتلف!قمالققطعةالمركأة

ضغ!أويعمل.الضمادةأيضاوتسمى،الدمويالنزف

.المصابللشخصالدمويالنزفمنأخقليلاعلىالمرقأة

حالاتفيالمرقأةمضىفيماالناسا!عتعملوقد

وقفإلىاممشعمالهاسوءويؤدي.الأوأجةالإلممعافات

وقد.الغرغريناوحدوثالمصابالعضوفيالدمويةالدورة

لقيمنومنهمأعضائهمبترإلىالناسرمنكثيراض!!

السببولهذا.للمرقأةالحاطئالامشعمالبسببحتفه

خاصاتدريباتلقواوالذينالأطباءسوىيستعملهاألايجب

.الامشعمالكيفيةعلى

لمانظرااشاهنالوقتفيالمرقأةتستعملماونادرا

استعمالمنوبدلا.مجازفةمنالمشعمالهاعليهينطوي

الجرحع!يضغطونأطبامجالفيالعامل!تفإن،المرقأة

النزفتدفقلتقليلمنفوخةهوائيةأكياسايستعملونأو

الأكياسهذهوتضعط.الطوارئحالاتفيالدموي

إيقاففيتتسببأندونالجريحالعضوعلىالهوائية

الدموية.الدورة

يمكنأعترونية،إ)أداة(نبيطةالقئاصصقب

طوروقد.الظلامفيبدقةأجسدقيةاتصويببوساطتها

الثانيةأحالميةاالحربأثناءالقناصمرقبالأمريكيونالعلماء

بشكلالقتالمنالقواتلتمكينأم(،1459)939عام

ضوءمرقبالقناصبمرقبا!متبدل.أطي!اأثناءفاعليةأكثر

مرةلأولوا!شخدم،أم639عامفيابتكرالذيالنجما

وقواتالمسلحةالقواتوتسشخدم.فيتنامحربفي

القنصأجلمنفقطليس،النجمضوءمرقبالشرطة

وتستخدم.مظلمةمناطقبحراسةتقوموعندمابل،أطيليا

المدا!مثلحجماالأكبرالأسلحةفيالنبائطهذهالقوات

.البنادقفىتستخدمهامثلماتماما،الصواريخوقاذفات

مرئية،غيرحمراءتحتأشعة،القناصمرقبويرسل

الأشعةوتنعكس.خاصةأجهزةحلالمنشوهدتإذاإلا

صورةإلىفتتحولعليها،تسقطالتيالأشياءبوساطة

تحديدالعدوبإمكانفإنه،ومدلكالقناصمرقبداخل

الحمراء.تحتالأشععةكاش!لاستخدامالأشعةمصدر

العالميةالحربفيالمستخدمةالقناصمرقبأجهزةوكانت

غيرصورةتنتجكانت!مافقط،أمأءمدىذاتأضانيةا

كانأنهعلىعلاوةكجمأ51الحهازوزنوكان.واضحة

الحجم.كبير

النجومضوءيلتقطكانفقد،النجمضوءمرق!أما

المحددالمدىإطارفيالأجسامتعكسهالذيالقمروضوء

سير-*كترع؟"،زر،/كا+.*

ءعثز؟ء!،؟إلآ3!ركل8ءس-!آ"*

؟ءص!!ير؟*بر!ررخ،!!!!ء

كأ-،،"-.!يء-،لأ(*خص

-،؟ور!،م،؟!ى،د!3!بمصقي!"!!و!صأكغء+ص،!ا"-.لماءبهم

ص،!37!33"-ءسكا

ء"برلآ!لأ،ءد!!?كاكؤلمبرلأ

ء؟:لأ-!لمء!؟

ض؟بز؟،!كالم!بم،ء!!،"**!صءس!+3كاس7

3لحء-،شصش!صءكأى+س!ص!"سىصءصس.،لمء3"؟أع!

،!43خج!ىلأ!!ك!ور!زكوقممملهـ!برألم،،!"ءيربخشج!ص3ش!،؟ىجمتي?

الحمدييم!سقاذهـ!كماروخىع!تركيهيتماالنجمفموءمرقي

القمروصوءالسجمصوءالنبيطهةوت!صر.الظلامفىلدقةاضصوبامر

لالمسطقة.الموحودةالأحساماتع!صسسهالدي
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داخلإلكترونيا،الضوءهذابتكبيرالجهازيقومثمللجهاز،

علىبؤرةفىالمكبرالضوءهذاتركيزو!م.زجاجيأنبوب

صورةتتكونحيث،الأنبوبمؤخرةفيتقعشاشة

ضوءمراقبمن!رقبأصغروزنويبلغ.وضاءة

الأكبرالأنواعبعضمدىويصل.فقطكجم.9،النجم

أكم.5،إلىحجما

الأوائلالنصارىمنمرقصالقدب!.القديس،مرقص

الأولى.التنصيريةرحلتهفيبولسالقديسرافقواالذين

نأالنصارىالرسملأعمالتبين،ماركجونأحيانايصمى

منرفيقوهووبرنابالولس!تنزاعإقامةفيتسببمرقص

،القدسموطنهإلىوعادمرقصتركهماوقد.بولسرفقاء

منصرين،كريتإلى-الخلافبعد-معاوبرنابامرقصسافر

وبرنابا.مرقصبينقربىصلةهناكتكونوقد

نإأيضاويقالالثانيالإنجيلمؤلفمرقصكان

أنشأوقدروما،فيبوسللقديسمترجماكانمرقص

بمصر.الإسكندريةفىكنيسة

ام(.495-511)2جراردوسمركاتور،

القرنفيالخرائطرصعمرائدأصبحفلمنكيجغرافي

خريطةرسمهبسببشهرةونال.الميلاديعشرالسادس

ذاتالأرضلإظهارطريقةأدخل.أمء96عامللعالم

وأثبتت.الورقمنمسطحفرخعلىتقريباالكرويالشكل

مثاليةأنها،المركاتوريالإسقاطتسمىالتي،الطريقةهذه

.اليومحتىتستخدمتزاللاحيث،للملاحة

ودوائر(الطول)خطوطالزوالخطوطدوائرتظهر

الإسقاطباستخدامخريطةعلى(العرض)خطوطالعرض

قائمة.بزواياتتقاطعمستقيمةخطوطكأنهاالمركاتوري

تساعد،البوصلةمساعدةإلىبالإضافةالمستقيمةوالخطوط

الملامحأنغير.الصحيحارالمصتحديدفيالملاحين

حجمها.فيمبالغالخرائطممنالنوعهذاعلىالجغرافية

حالئا(.)بلجيكاالفلاندرروبا!وندفيمركاتورولد

اللاتينيةالصيغةتبنىولكنهكرمر،جيراردالأصلياسمه

بعدفيماوقام،لوفانجامعةفىمركاتو)-درس.الاسملهذا

الرومانيللإمبراطورملاحةوأ!!زةأرضيةكراتبصنع

الخرائطمنمجموعةمركاتورأنت!!كما.الخامستشارلز

الأولالاستخدامالعنوانهذاسجل(وقدأطلسبعنوان

خرائط.مجموعةلتعنيأطلسلكلمة

منواحدنوعمنأكثرعلىتحتويمادةالمركب

يوصفأنيمكنمعروف!ركيبلهمركبوكل.الذرات

مننوعينعلىيحتويمركبمثلا(،فالماء.كيميائيةبصيغة

والصيغة.والأكمس!ن)5(()ولالهيدروج!ت،الذرات

يأفىالهيدروجينذراتعددلأر،02+،للماءالكيميائية

بينومنتماما.الأكسجينذراتعددضعفالماءمنعينة

المركباتهذهأنوالواقعوالسكر.الملح،المعروفةالمركبات

كثيراأنكما.الطبيعةفيصدةموجيتكونغيرهاوالعديد

صناعئا."بموينهايتمالأخرىالمركباتمن

ذراتها.تخقلفكي!يائيعنصر001منأكثرويوجد

.المركباتملايينلتكونكثيرةبطرقتتحدالذراتوهذه

مختلفةبنسبالعناصرذراتتتحا-،الحالاتبعضوفى

تتحدأنيمكنفمثلا،.المركباتمنكبيرالتنئكددا

)4+ح(الميثانغازلتكونوالهيدرو.جينالكربونذرات

على،أ،تورمركاولرردجرا

أسسمأساسيانظاماوضع

العال!حريطةوتين.الحرائط

إلى،م1538عامأعدهاالتى

الأراضىم!كثيرااليسار،

عسهاكش!التيالجديدة

أمري!صا.فيهابماالرواد،
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الغازفيالرئيسىالمكونوهو(والمناجمالمستنقعات)غاز

غازأيضايكونانالعنصرانوهذان.الطبيعي

ومواقدلمشاعلوقودايستخدمالذيح()8+7البروبان

تحتويالتىال!خرىالمركباتالافيوجدر.المعسكرات

والهيدروجين.الكربونعلىفقط

المركباتتكونوقد.المميزةخواصهمركبوأممل

تكونأنأيضاويمكن.غازيةأوسائلةأوصلبةصورةفى

ا!شعدادلديهاالمركباتوبعض.مختلفةألوانلها

إلىقليلميللديهبعضهاولكنالكيميائيللتفاع!!

التفاعل.

المركباتبممجموعتينإلىالمركباتتقسيمويمكن

والبروتينيات.الكربونذراتعلىوتحتويالعفوية

منوالكثيرالنوويةالأحماضواوالنشوياتوالدهنيات

ومركباتالحيةاللأشياءفيالموجودةاللأخرىالمركبات

يخرمركباتفتسمىالأخرىالمركباتباقيأما.عضوية

عفوية.

منأكثرمنذراتعلىتحتويالتيالموادمنوكثير

وزنأدوالواقع.مركباتوأجممستأخلاطواحدعنصر

ليسالخليطوزنأنحينعلىأبدا،يتغيرلاثابتالمركب

جيلاتييعدفمثلا،.أخرىإلىعينةمنويختلفثابتا

إلىعينةمنتركيبهويتفاوتخليطا،الشوكولاتةرقاقة

أكثرشوحصلاتهرقائقعلىتحتوىالعيناتبعض.أخرى

العناصر.منغيرهامن

فبعض.عديدةبطرقالمركباتالكيميائيونويحضر

عنخواصهاوتختلف!العناصر،باتحادتتكونالمركبات

عنصريأننجد،المثالسبيلوعلىالعناصر.هذهخواص

كلوريدمركبلتشكيليتحدانوالكلورالصوديوم

شفاعلناعمفلزوالصوديوم.المائدةم!حأو،الصوديوم

إلىمائلسامغازوال!طوالأخرىوالموادالماءمعبشدة

مادةالصوديومكلوريدأننجد،العكسوعلى.الصفرة

نشطهة.وغيربلوريةبيضاءصلبة

،أخرىمركباتمنأيضاالمركباتتصنعأنويمكن

بعضهاالمركباتتضيفأنعلىالقدرةلهاالحيةفالأشعياء

المركباتتجزئوأنتعقيدا،أكثرمركباتلتكونبعضإلى

إلىالمركباتمنكثيريتفكككما،أبسطموادإلى

حرارةدرجةإلىتسخينهاعندألسطوعناصرمركبات

للكهرباء.تعريضهاعندأو،عالية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ال!جحياءالكيميائياحمصراال!صميائىاضماط!ا

الكي!يائىالملحالقاعدةالحزيء

اطحاكماتالحذريةالكميةالحمص

لدرةا

مجموعةإلىتنتميمادةالملويشبهالمركب

القلويشبهويحتوي.النباتاتفيموجودةعضويةقواعد

والأكسجين.والنيتروجينوالهيدروجينالكربونعلى

تأثيرعادةالقلويةشبهالمركباتمنالبسيطةوللكميات

سموما.أوأدويةوتستعمل،والحيوانالإنسانفىفعال

المعاملفيصناعيايركبالقلويةشبهالمركباتوبعض

.النباتاتمنيؤخذماومنها،الكيميائية

الكوديين:الطبيةالأهميةذاتالقلويةشبهالموادوتضما

والكينين،الخشخاشنباتمنويستخرجانوالمورف!ت

منالكافيينوهناكالكينا.منويستخرجانوال!جندين

عقاروالأفيدرينالكوكامنأعو!صا!نواوالشايالقهوة

،النباتاتمنجنسوهوالإفيدرامنوالربوالزكاملمعالجة

منوالتوبوكورارينسربنتنياالراولفيةنباتمنوالريزربين

اسمام.الكورارمستخلص

منالمستخرجةالسامةالقلويةشبهالمادةوتستخدم

البدائيينالقبائلرجالبعضلدىالكورارنباتمستخلص

سام(،)نباتالشوكراننباتويحتوي.السهاملتسميم

على،سقراطاليونانىالفيلسوفلإعداماستخدمالذي

.الأخرىالقلويةشمبهوالموادالكونيينمنقاتلةكميات

شديدالأقونيطننباتمنالمستخرجال!صنتينفإنوكذلك

للإنسانسامةمادةالتبغمنالمستخرجوالنيكوتين.السمية

.الحشراتلقتلوتستعمل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المورفيراحسادييراالمحيتةاللادولة

لحيكوتيراييراحصكاايكنيناحشرا

اممييما!اةعدلقاا

الكييائيين(.)علالكيمياءانظر:.الكيميائيالمركب

)البرج(الطوفيشبهمصكبا!سطحالمركب

قاعالمركبولهذا.والركابالبضائعلنقليستحدم

وهوالكلبوت،أيضاعليهيطلق.مربعةوأطرافمسطح

وهو،المسطحالمركبأحيانايدعىالمراكبمننوع

وكانكليهما.أوالطرفينأحدعندحادضيق،مركب

حملتوقد.خشبيةودعاماترئيسيةعارضةعلىيبنى

المهاجرينبآلافالخاصةوالحيواناتالأثاثالمراكبهذه

الأوسطالغربمناطقفيالجديدةالمستوطناتإلى

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلخلالالمتحدةللولايات

كانتطويلةوبمجاديفبالتيارتدفعالمراكبهذهوكانت

نشطةتجاريةحركةهناكوكانتلتوجيهها.أيضاتستخدم

بفضلالأخرىوالأنهارالمسيسيبينهرطولعلىكبيرة

المسطحة.المراكب
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عشر.التاسعالقرنأوائل

،الناسنقلفيتستخدمحصانيجرهاعربةالمرعية

العرباتعن،الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلفىتطورت

المسافرين،تنقلكانتالتىالبطيئةالثقيلةوالمركبات

السريعة.المركباتاستخدامفيالجيدةالطرقوساعدت

الأنيق.وتصميمهاوالمرونةالوزنبخفةالمركبةتتميز

خشبمنعادةتصيمنعالمركبةفىالدورانتروسوكانت

أقواسوكانت.والجوزيةوالمرانالبلوطمثل،مرنقوي

الضعيفة،الخشبيةالأجزاءتدعمالمطاوعالحديدمنهلالية

خشبمنالأمرأولفىتصنعالعجلاتكانتبينما

الإطاراتاستخدامشاعثم،معدنيةإطاراتعلىيثبت

الأثرياءوأستخدم.أم875عامبعدالمصمتةالمطاطية

حملتمركباتالرفيعةالاجتماعيةالمنزلةوأصحاب

المركباتاستخداموانحسروفكتوريا.لاندومثلأسماء،

ولدى.بمحركاتتعملالتيالسياراتظهوربعدبسرعة

تعدلمام(819-191)4الأولىالعالميةالحرباندلاع

أهمية.ذاتخصوصيةنقلوسيلةالمركبة

وحداتتهيئالمركباتمننوعالاستجماممركية

أثناءيخيمونأويسافرونالذينلأولئكمؤقتةإعاشة

تسيرهامحركاتلهاالمركباتتلكوبعض.الرحلات

بينما،أخرىسيارأتتقطرهاأوتسحبهاالآخروبعفعها

وتستطئ.النقلعرباتبوساطةمنهاثالثنوعيحمل

يأإلىبسهولةوتسافرتتحركأنالثلاثةالأنوأعتلك

.الأرضعلىمكان

خلالالالممتجماممركباتاستخدامنطاقاتسع

الوقودثمنلارتفاعونظرا،العشرينالقرنمنالتسعينيات

المركباتتشغيلأصبحالعشرينالقرنسعبعينياتفى
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دةالشاقالاستجماممركبات

.ويسافرونيحيمونالذينلأولئكمس!نناالاستجماممركماتتهيئ

أخرىوتسهيلاتنوموأماكنولمسطححمامبهأطرازاتامنوكثير
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تلكمصالإنتاجاضوتلذامكلفا.أمراال!سيرة

منأقلقدراأضستهلكصغيرةمركباتإنتاجالىالمركبات

هي:الاستجماممركباتمنأنواعخمسةوتوجد.الطاقة

السيارةوتسمىمتنقلبيتهيئةعلىسياراتا-

وأتجرأوتسحبالتىالمركبات2-الخيماأوالبيت

الخيمشاحنات-4المحيم3-مقطوراتالمقطورات

.المغطاةالخفيفةالشاحنات5

عرباتأو.متنقلبيتهيئةعلىالتىالسيارات

عربةول!صل،انحيماتأوالسيارةالبيوتوتسمىالكارافان

للنقلومميلةفهي،ميزتانولها.ومحرك،عجلات

وسائلمنكثيرعلىوتشتملفيها،للعيشمؤقتةووحدات

والمرحاضالحماممثل،الدائمالبيتفيالمتوافرةالراحة

أطتدفئةوحدةبهاأنكما.والنومالاكلوأماكنالمصخوا

نقيماءخزانوبهاأصسائل.ابالغازيعملللطهبخموقدوبها

أصغسيلافيالمستخدمالماءلحفظوآخروالغسيلللطبخ

كراسبهاالسياراتتلكومعظم.البالوعاتوصرف

أنواعوأكبر.أسرةخمسةأوأربعةاشىتحولأنيم!ش

وعرضهأموأ5لينماطولهيتراوحالذيالبيتالسيارة

صغيرةأنواعالسياراتتلكمنويوجد،م3و2بينما

الخيموالسيارة.المقتطعةوالمركبةالخيمالسيارةمتل،الحجم

فيها،للعيمشوحداتإلىوتقسمالداخلمنتتحولهذه

أحربةاأما،أساديةاالسياراتمنأعلىأسقفلهومعظمها

منهايقتطعنقلشاحنةهي!!فوقفتبى،المقتطعة

هيكليشبههيكلمنهبدلآويركب،للشحنالخصص

البيتالسيارة

وبها)المقطورات(تجر.أوتسحبالتيالمركبات

تختلفولاالبيتالسيارةفيالموجودةالراحةوسائلنفعر

.نق!!بعربةأوأخرىبسيارةتقطرأوتجركونهافيإلاعنها

تلكوبعضلحجمها،تبعاأرلغأوعجلتانوللمقطورة

البيت.اسميارةمنأطولالمقطورات

أصغرالمقطوراتمنالنوعوهدا.الخيماتالمقطورات

منجوانبالمقطوراتولتلك.المقطهورةالمركباتمن

وأالمراكبقلاعفييستخدمالذيالقنبقماش

صندوقهيئةعلىلتكونونشرهاطيهاويمكن،البلالمشيك

وهي.الخيمةشكلتتخذالمقطورةوهذهالجر،ينا!مب

يتعدىالأشخاصمنكبيرلعددتتسعبأماكنمجهزة

الحجلوسأماكنبهاالقطوراتتلكوبعض،الثمانية

البيت.السيارةبهتجؤبماومجهزة

الجزءبتحويلالخيماالشاحنةتتش!صل.انحيمالشاحح!

،للجلوسأماكنالىالنقلشاحناتفيأطشحنالخصص

.الغرضلهذاخاصاإعدادامعدةمركباتلكونقدأو

مزاليجبوساطةبالشاحنةوتوصلموه2بينطولهاوي!صن

بهاالخيموالشاحنة.أخرىمعدنيةوقطعلولبيةومسامير

الأخرىالراحةوسائلبعضبهاأنكما،ثلاثةأوسريران

.الأخرىالمركباتفىالموجودة

يمكنوحدات.المظللةأوالمغطاةالخفيفةالشاحنات

الجزءبتغطيةإماوتبنىكبيرةشاحساتعلىحملها

مركبةخصنأوالخفيفةالنقلشاحنةفيللشحنالخصص

ويستخدم.الخفيفةبالشاحنةوتوصلخاصاإعدادامعدة

تلكومعظم،أشخاصلعدةأطنوممكاناالمغطىالجزء

ولكنونوافذ،إنارةوبها،وعوازلأبوابلهاالمركبات

.المياهودورةالثلاجةتنقصهاكماالمبخاموقدينقصها

م!مدنن!ل!برهاللمساضين!زمراكاممركبة

التيكتلكالتراممركباتزبعضبامستمرار،متحرك

مربوطةمعدنيةكبلاتعلىتسيرالمتزلج!!،لنقلتستعمل

برجين.بين

حديدية.سككعلىتسيرالتراممركباتمعظمولكن

.الشارعتحتقناةفيالكبلي!صنالأنظمةهذهمثلوفي

تقريبيةبسرعةالكبليدفعالمركزيةالمحطهةفيمحركوهناك

عندماالتراممركباتوتتحرك.أصساعةافيكمأ5تعادل

المعدنيالعربةمقبضتثبيتعنهممايشج،برافعةسائقهايدفع

.المتحركالكبلعلىالثقي!!

.أندرو.سالأمريكيالصانعالتراممركباتاخترع

خطأولتركيبفىم1873عامشىوساعد،أجديها

انتشرتماوسرعانفرانسيسكو.سانفياكتراملمركبات

منالتسعينياتخلالولكن.أحالمافيالتراممركبات

تحلالكهربائيةالترامعرباتأخذتعشرالتاسعالقرن

الكهربائية.والحافلةالترامانظر:.التراممركباتمح!!

التزلهج.:أيضاانظر

وأشخصاتحملبموتور،مزودةمزلجةالتلجصلمجلأ

بمركباتالتسابقويعتبرالجليد.أوالثلجفوق،شخصين

وشمالىكندافيالشعبيةالشتاءرياضاتمنالثلجع

برودةالأكثرالمناطقوفي،الأمريكيةالمتحدةالولايات

بحجمالثلجيةالمركباتأولىصنعتولقدأوروبا.في

القرنخمسينياتأواحرفي،تجاريةبكميات،المزلجة

متربينالثلجمركباتمعظمأبعادوتتراوح.العشرين

م.ء7،و!تطولآ،المترونصم!ومترينالمترونصف

زحافتينعلىتركيبهاويتمعرضا.المترونصفومتر

فيعريضة)حزام(وعارضةالمركبةمقدمةفىقصيرتين

بين6قوتهتتراوحمحركالحزامبتحريكويقوم.المؤخرة

ويقوم.الامامإلىالثلجبسيارةفيدفع،كيلوواط7وه

ولإمكان.توجيهأذرعبامحتخدامالثلجسميارةمشغل
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التسابقويعتبرالثب.أوالجليدعلىبسهولةتتحركالثلجمركبة

الشمالية.المناحاتفيالشتاءرياضاتمنالثلحبمركبات

فيالأؤل!لمىكم08بحممرعةالسيرالثلجعمركباتمعظم

السرعة.هذهبضعفالانطلاقبعضهاوبامكان،الساعة

مراعاةالثلجمركباتبتشغيلالقائمينعلىويجب

اتخاذأيضاعليهميجبكما،الأمانسرعات

القيادةتكونأنالممكنومن.أخرىأماناحتياطات

عنهاينجمفقدجدا.خطيرةالثلجلمركباتالخرقاء

.الخطيرةال!صاباتأوالموت

علىالبئيةعلىالمحافظةمجموعاتمعظموتعترض

الأشجارتدمرأنهايعتقدونإذ؟الثلجبمركباتالتسابق

أيضاويقولونللخطر.الفطريةالحياةوتعرض،والشجيرات

تقلق،الثلجمركباتمحركاتتحدثهاالتيالضوضاءأن

هذهمنالتخفيفأجلومن.الريفيةالمناطقساكنيراحة

مركباتسسباقبقصرالدولمنعددقام،ألاعتراضات

سرعاتعلىقيودوفرضت.معينةمناطقعلىالثلج

قامهذاعلىعلاوةالضوضاء.ومستوياتالثلجمركبات

المفروضةالقيودبقوانينتفيهادئةنماذجلمجانتاجالصناع

الضوضاء.على

الإسكيمو.أيضا:انظر

أرلغأوعجدتينذاتمركبةالعجلاتداتالمركبة

لأولالعجلاتذاتالمركبةصنعتربما.حصانيجرها

فقد،لعشة0004منأكثرمنذ،الرافدينبلادفىمرة

بممعاركهمخلالالعجلتينذاتالمركبةالأقدموناستخدم

والفرس!والإغريقوالمصريونالاشوريوناممتعملهاإذ

تزودالحربيةالمركباتبعضعجلاتوكانت.والرومان

جيادهمأوالأعداءجنودتصيبأنيمكنمنجليةبأنصال

رياضةالمركباتسباقأصبحالزمنوبرور.بالغةبجروح

القديمة.رومافيخاصةمحبوبة

عشرالتاسعالقرنوأوأئلعىمرالثامنالقرنوفي

أربعذاتخفيفةمركبةاسضخدامأوروبافيشاعالميلاديين

أحزمةتحملهالعجلاتفوقم!لمفاهيكلهاوكان،عجلات

هذهعملت.المقدمةفيمعا!تهايجلسبينما،جلدية

علىعددهميزيدلاركابونقلالبريد،نقلفيالمركبات

أربعة.

للطيرانالوطنيةالإدارةانظر:.الفضائيةالمركبة

رائد(بمالدقيقةال!دكترونيات)جداياتايرلكترونياتوالفضاء،

ا!اءرحلات(بمالفضائيةالرح!هـ!)فىالرادارالففاء"

الففاء.رحلاتانظر:.القمريةالمركبة

يستخدمضعيفلمطهرالتجاريالاسمالمرعروعروم

مربرومين.هوالرسميالاسمالماء.محلولفي

تدعىالتىالمطهراتهـجموعةمنواحدوالمركروكروم

خشنمسحوقوهو.الزئبقيتحمالتيالعضويةالزئبقيات

المحلولفىالقانيالأحمرإ)ثيتحوللكنهأخضر،

هيللمركروكرومجائيةالكيهوالصيغة.المائى

المركصوكروممحاليلزسببولا.شا!+32!2ءل!02+608

.الجروحعلىوضعهاعندإثاردأوتهييجأيعادة

المطهر.:أيضاانظر

السعوديةالعربيةبالمملكةمركزالحجأبحاتمركز

الحجبمشاعرتتعلقعلميةحاثوأفيميدانيةبدراساتيقوم

وتقديمها،المنورةوالمدينةالمكراسةمكةفيوالحجيج

عامالمركزهذاأنشئ.الأبحاثبهذهالمعنيةللجهات

عبدالعزيزالملكلجامعةتابعاوكا!،.أم819أهـ،104

عاممكةفيالقرىأممعةبطأتبعأنهإلا،إنشائهعند

.ام839أهـ،304

للمعلوماتبنكتأسيس-ا:أهدافثلاثةوللمركز

للمساعدةوالبياناتحصاءات1الإمختلفيضمالحجعن

سجلتوثيق2-.اثخدماتهالحجمرافقتخططفي

المنورةوالمدينةالمكرمةومكةالح!!عنمتكاملتاريخي

علىالمحافظة3-وكيرهاواترائطوالصورالوثائقيضم

المنورةوالمدينةالمكرمةلمكةوالطي!جةالإسلاميةالبيئة

المقدسعة.والمشاعر

التطجيقيةالدرالمماتتعتمد.التطبيةيةالمركزأبحاث

.الجويوالتصويرالمتطورةالأ-كهزةرالعلميةالوسائلعلى

المركز:بهايؤهـمالتيالدراساتأبرزومن

تتعلقدرأساتلماعدادلمركزقام.الأضاحيلحوم

الأضاحيلحوممخلفاتعز(تنجمالتيبالمشكلات

التجاربعبرالمركزوتوصل.ال!امةوالصحةللبيئةوتهديدها
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المحتلفة.المركرشاطتتع!صالتىالحدالسعوديةألحاتمركزصوالمجس!اتالمعروضاتلعضر

بامشخدامبتجميدهااللحومحفظطرتإلىالم!ضفةالتطبيقية

والأطرافالرأسوقطعتحويفهالعدالسائلالنيتروجين

لاوحدةومصئالتجميد.سلخدونالجلدعلىوالإبقاء

اللحوملتعبئةدراسةاجريتكما.العالمفيلهامثيل

ممطقةت!كحويرفياحموديةاالطائراتيستحدمالحجأبحاثمركز

المقدسة.المشاص

للاستهلاكصالحةتبقىبحيثبالبخاروتعقيمهاوتغليفها

تبريدها.إلىالحاجةدونعاديةحرارةدرجةفيعاملمدة

للالحشفادةدراساتبعدةالمركزقامالإساإمية.العمارة

التصاميمفيالمقدلمسةبالأماكنالتقليديةالعمارةمن

والبناءالتخطيطكيفيةفيالمركزويبحث.الحدتحةالعمرانية

والمدينةالشريف!المكيوالحرمالمكرمةم!!منطهقةفي

.النبويوالحرمالمنورة

جمعبذلكالمتعلقةالدراساتتفعمنت.الحجاجحركة

المركزوأعد.والمركباتالحجاجحركةعنالمعلومات

مئ-أ:رئيسيةنقاطثلاثعلىتعتمداستراتيجية

سبلتوفير2-.الحجمناطقدخولمنالصغيرةالسيارات

فيالمشيعلىالحجاجتشجيع3-،الجماعيالنقل

بأماكنالمزدوجةالمشاةمساراتوتزويد،المعقولةالمسافات

.والصلاةللراحة

عديدةبدراساتالمركزقام.منىفيالأرضاستخدام

الاستخدامطريقعنوذلك،منىفيالحجاجلإسكان

الاستيعابيةالقدرةورفع،الموجودةللمساحةالأمثل

حيثمنأضقليديةاالخيامتطويرعلىوالعمل،للوادي

الحرارةدرجةوتلطيف،الحرائقضدوتحصينهامواصفاتها

داخلها.

عنالمعلوماتالمركزجمع.الجمراتفيالازدحام

المركزوتوصل،الرجمأثناءمتعددةبأساليبالحجاجحركة
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.الحراماللهبيت

131الحجمركزأبحاث

لحومتجميدعلىالتجاربتحرىفيهالحجأبحاثمركزمختبر

مويلة.لفمرةمسهاللامشفادةالأضاحي

منىلمنطقةإرشاديةجويةصورة

بإعدادالمركزأهـيقوم704عام

موسمقبيلسنوياالصورةهذهمثل

الحج.
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قبلوتوجيههمالحجاجإرشادمنها:الحلولبعضإلى

مجموعاتهمابإرشادالمطهوفينوتكليف،منىإلىوصولهم

السليماوالتنظيم،الجمراتلرمىالأوقاتأفضلحول

الحجاجحركةسهولةيحققانسيابيبشكلالرميلعملية

واحد.اتحاهفي

العواملالمركزبملهاقامالتيالأحرىاالدراساتومن

الهواءونوعيةوالخلفاتوالمجاريالشربومياهالمناخية

المكيالحرمبمنطهقةالجوفيةالمياهعنودراساتوالضوضاء،

الحجاجعنواجتماعيةاقتصاديةودراسات،زمزمومياه

معبالتعاودالثقافيةومستوياتهمالختلفةخصائصهملتعرف

اشئيسيةالإسلاميةالأقطهاربعضفيمختصةأبحاثمراحص

.عامكلالحجاجمنكبيرةأعدادمنهاتأتيانتي

أهـ204عامانشئمركزالئخيلأبحاثمركز

البحثالأغراضاصسعودية،باالأحساءفيأم829

لحلتطبيقيةبحوثفيهوتجرىوالإرشاد.والتدرلس

ويممقروتصنيعها.وإنتاجهاالتمورزراعةمش!!لات

والبيطريةاشراعيةوالأبحاتالتدريبمحطةفيالإدارة

ويتماقو.-أ!فو!اطريقعلىكماأ5بعدعلىالواقعة

العناصرالمعدنيةقياسللمركزالتابعةالختبراتفي

واممتنباتوزراعةالتمور،فيوالدهونأسسكرياتوا

التمور.مشتقاتمنالمحبريةوتصنئالعينات،الأنسجة

لإجراءالمعدةالأراضيمنكبيرةمساحاتبالمركزوتلحق

الزراعةأوالأنسجةزراعةطريقعنالنخيلزراعةتجارب

أنحاءشتىمنالنخيلمننوعا08منيقربلماالتقليدية

.االعا

طريقعنالأشجارإكثاربهاالمقصود.الأنسجةزراعة

ممتازصءباستئصالالشجرةأنسجةمنمعينةأجزاءزراعة

وبريطانيافرنسامنعيناتبجلبتجاربهابدأتوقدمنها.

الويقةبهذهزرعتالتيالأصنافأولوأثمروأمريكا.

أطريقة:اهذهمميزاتومن.أم879هـ،أ704عام

كبيرجذريمجموعتكوين2-الأنسجةنموسرعةأ

لالاال!طد

ا!عصمأمنأشحارهحلبتالنخيلأبحاثمركزفىتجاربحقل

الرراعية.المح!سة!ماطق

الحيلألحاتبمركزحيريقومأنابيبفىمزروعةأنسجةمنعينات

لتفقدها.

والآفاتللأمراضومقاومتهاخلوها3-وصحي

وتخزينها.نقلهاسهولة-4

هـ،أ204عامالوراثيةللأصولبنكالمركزفيأنشئ

ويشتمل.الجيدةالنخيلوأصولسلالاتلحففأأم829

الأصناف-أ:هيرئيسيةأقسامثلاثةعلىالبنك

العالميةالاصناف3-العالميةالأصناث2-السعودية

الىصويهيئ.والخلاياالأنسجةزراعةعنالناتج!والمحلة

ومختبراتهحقولهخلالمنالتطهبيقيةللتدريباتالفرص

دوراتالمركزيعقدكما.عليهالقائمينوخبرات

الجانبفيأما.النخيلدشؤونللمهتمينمتخصصة

المحليينبالمزارعينالاتصالعلىيعملالمركزفإنالإرثعادي

يعترضمابعضحلعلىومساعدتهمإليهما،خبرتهلنقل

لالإرشادخاصقسموبالمركز،مش!صلاتمنالنخيلزراعة

المزارعين.إرشادشعبةيسمى

بالقطاعي،البيعمنافذمنمجموعةافيقصكز

كلهاتعملالتيالرسميةوالمكاتبالأعمالمجموعةمع

التسويقمراكزمنالعديدوفيواحد.إداريتنطمتحت

فيهايتجولمساحةوتترك،مجموعاتفيالأعمالتجمع

محوطاالمركزيالسوقيكونوقدمركزيا.سوظلتصبح

وأتدفئتهايمكنالتسويقمساحةكلفإنلذا،ومعطى

للناسالمركزيالسوقهذامثلويسمحهوائها.تكييف

أصسوقافىتصممالأجواء.جميعفيبراحةبالتسوق

جذابة.حديقة،الكبيرةالمراكزمنالعديدفي،المركزي

،صغيرةكمدينةعديدةإمكاناتالكبيرالمركزويتضمن

الطبيةوالعياداتوالفنادقوالمصار!الفنمعارضمثل

.والمسارحالرياضيةوالمرافقوالمطاعمالبريدومكتب

وشققا.كنائسأومساجدالمراكزبعضتتضمنوأحيانا

مركزاكونهامنأكثرتسويقمدينةالمراكزهذهمثلوتشبه

تجاريا.
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لالتحز"لة،للبيعبمحلاتمحاطةمفتوحةمساحةالتسويقمركزمبنى

سقفتحتوالمحلاتالمبانيحميعتكونالمراكزمنالعديدوفى

حمالأ.المبىعلىوالأشحارالمافوراتوتضفيواحد.

شركةإلىالأجرةالتجاريدفعالمراكز،معظمفي

فيلنظرالمالكفإن،المقابلوفيالمركز.تمتلكواحدة

بالنسبةرواجاأكثرالمركزيجعلمماالمركزإلىالناسجذب

للجمهور.مريحاموقعاأولأ،المالكيختارإذبمللمستأجرين

يقومثم.سياراتبمواقفمزودةجذابةمنشآتولمجني

بعنايةمختارةلمجموعةالمساحةبتأجيرذلكبعدالمالك

للجمهور.المنتجاتأفضلتقدمأنيمكنهامتنافسةلمحلات

والصيانةالنظافةبتدبيرالمركز،افتتاحبعد،المالكويت!!ل

أيضاالمالكيساعدكما.الحريقضدوالوقايةوالأمن

هذهوتخططالتجار.رابطةوتشغيلتعيينفىالعجار

.الرواجومناسباتالتخفيضاتفرصعنوتعلنالمنظمة

وأوطنيةاحتفالاتالأعمالرجاليرعىقدفمثلا

عروضالبلادبعضفيذلكيشملوقد،محليةمناسبات

تحدثالتىالأخرىوالمناسباتالموسيقيةالحفلاتوالأزياء

التسويق.مركزفي

أجزاءفيللتجارمحلاتدوجرالتيالأسواقعرفت

التسويقمركزأماالعصور.اأقدمنذالعالممنكثيرة

فيتطورفقد-للسياراتبمواتفصممالذي-الحديث

،أم459عامالثانيةالعالميةالحرببعد،المتحدةالولايات

سريعا.العالمأنحاءفيبالحرعقبالفكرةوانتشرت

فيتدهورأالتسويقمراكزمنعددفيالنموعننتج

أجبرتحيثالتقليديةإتسويقامراكزمنالعديدأهمية

الشرأئية.القوةلض!فالإغلاقعلىالمحلات

قوةتعملحيثالجسمفىعلةالنصالجادييةمركز

الرأسىالخطعلىنقطةأيمنجسمعلقفإذا.الجاذبية

كانإذاأماساكنا.يظلا-لجسمفإن،جاذبيتهبمركزالمار

يدورأنللجسميمكننقطةمنجانبعلىالجاذبيةمركز

ألاتجاه.ذلكنحو،سيتحو!الجسمفإنحولها،

وسطفيطفل)نواسة(أرجوحةجاذبيةمركزويقع

الأرجوحةدارتوإذاأحد.علب،يجلسلاعندمااللوح

طفلانيصعدوعندما.متوأزنةتبقىفسوفوسطهاحول

فستكونللأرجوحةالمتضادينالطرفينعلىالوزنمختلفا

مركزيكونوسوف.الطرفينأح!-فيأكبرالجاذبيةقوة

عليهاالتيوالنهايةاللوحمركزبنالحالةهذهفىالجاذبية

وسوف.وزناالأثقلالطفليجاسحيثالأكبر،الثقل

الأثقلالطفلتحركماوإذا.الض!ايةهذهتجاهالأرجوحةتميل

الجاذبيةمركزشحركفسوفالأرجوحةوسطنحووزنا

ثانية.يتوازنوسواثاللوحوسطتجاهأيضا

تكونحيثالجسمنقاطجميعفيالجاذبيةقوةوتعمل

ويوضح.فقطالجاذبيةمركزفمبوليس)مادة(كتلةهناك

خلالمنالأجسامفيالجاذبيةتعملكيفالفيزياءعلماء

قوةوعزم.القوةتحولهـصقياسهووالعزم.العزمتغيير

فيالقوةضرببحاصليعرفنقطةأيةفىالمؤثرةالجاذبية

حجموللعزم.المستخدمةالمر!كزلنقطةالأفقيةالمسافة

والاستقرار.الجاذبيةمركز

لحسمالحاديةمركزلإيحاد

وتقلارريعلهق،مسطح

.واحدة!طةسالنادد

حيططولعلىحطويرسم

!مالعمليةوتكررأغادد.ا

مركز!صد،أحرىنقطة

الحطالى.يلتقيكأالحادلية

وقعإداالحسميسكقرولا

قاعدةحارحالماددحيط

الحسم.

الفادرنقل

لحادلية

عيرمستقر
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الأرجو!منجانبفىالمؤثرةالقوةعزومأنذلك،واتجاه

الفاعلوالعزم.أسفلإلىأوأعلىإلىتحريكهاعلىتعمل

العكسي.للاتجاهتحويلهاعلىيعملالمضادالجانبفي

يلغيمختلفانواتجاهانواحدحجملهمااللذانوالعزمان

.تتحركلاالأرجوحةفإنهذاوعلىالآخر.منهماكل

هوجسم،لأيالجاذبيةمركزفإن،للعزموبالقياسولذلك

بعضا.بعضهاالجاذبيةقوىعزومتلغيحيثالنقطة

العزوملأناللوحوسطهوالأرجوحةفيالجاذبيةومركز

.هناكالاخرمنهاكليلغي

يدورفإنه،يتوازنلابحيثالجسميتمركزوعندما

وضع)أقلالمستقرالاتزانإلىجاذبيتهمركزيصلحتى

فوقمباشرةجاذبيةمركزمعالجسماتوازنوإذا(.ممكن

امحتقرارعدمفىتتسببسوفحركةأيفإنالمركز،

وضعفيأنهالطريقةبهذهالجسمتوازنعنويقال.الجسم

مستقر.غيراتزان

يتحركالجاذبيةمركزفإنالجسما،يتحركوعندما

وحركة.هناكمركزةالجسمكتلةكلكانتلوكما

مجموعبأنهاتوصفالجاذبيةقوةبتأثيرتنشأالتيالجسم

مركزحولالجسمودورانالجسمجاذبيةمركزحركة

نفسهاالنقطةفىالجسممركزكتلةويكون.جاذبيته

حركةلحسابالكتلةمركزويستحدم.للجاذبيةمركزا

قوةفقطوليسالقوةأنواعلكلبالنسبةالأجسام

الجاذبية.

مشاريعرئاسةمقرللفضاءجونسونمركز

الإدارةتديرهاالتيالمأهولةالأمريكيةالفضاءكباتمر

الكاملوالاسم)ناسا(.الفضاءوعلومللطيرانالوطنية

وكانللفضاء.جونمسونبيليندونمركزهوللمركز

المركزيغطي.المأهولةالفضائيةالمركباتمركزسابقايسمى

.بتكساسهيوستنفيهكتارا065نحو

الأمريكيين.الفضاءروادلتدريبمقراالمركزيستعمل

كنفرال،كيبمنبالمركز،فضائيةمركبةأيإقلاعولعد

فييتحكمجونسونبمركزالمهمةفيالتحكممركزفإن

مختلفالمهمةفيالتح!صممركزيراقب.الجويةالرحلة

أداءوعلىالفضاءروادحياةعلىتحافظالتيالأنظمة

لمهامها.الفضائيةالمركبة

تصميمعلىجونسونمركزفيالمهندسونيشرف

الفضائيةالمراكبوتبنىوبنائها.وتطويرهاالفضائيةالمركبة

وتوجدالمركز.فيدقيقافحصاتفحصثم،مصانعفي

والفراغالطيرانمحاكاتفيهايتم،خاصةغرفبالمركز

الفضاءفىالحرارةدرجةفيالهائلةوالتغيراتالفضائي

القمر.وعلى

وأصئ.أم629عامللفضاءجونسونمركزبناءلدأ

الأمريكيةالفضاءمركباتلبرنامجالرئيسيالمقرالمركز

المركزمنوالمهندسونالعلماءوجه.أم469عامالمأهولة

عاميوليوفىالقمرسطحعلىفضاءلروادهبوطأول

باسمأم739عامفبرايرفيالمركزوسمي.أم969

.لذكراهتخليدا،جونسونبىليندونالأسبقالرئيس

نيمركزالنبويةوالسيرةالسنةخدمةمركز

عامأنشئ.السعوديةالعربيةبالمملكةالمنورةالمدينة

بالتعاونويعمل،الإسلاميةالجامعةفيأم869هـ،أ604

أنشئ.الشريفالمصحفلطباعةفهدالملكمجمعمع

الكتبجمعأهمها:منكثيرةأهدافاليحققالمركز

والوثائقالمطوعةالكتبوكذلكوحفظها،الخطوطة

للباحثين.وتيسيرهاالنبويةوالسيرةبالسنةالمتعلقةوالمعلومات

فيأخرىومولمموعاتالنبويالحديثفيموسوعةوإعداد

تحقيقهيمكنماتحقيقكذلك.النبويةوانسيرةالسنةخدمة

منهاإليهالحاجةتدعوماوترجمة،والسيرةالسنةكتبمن

التأليفمجالاتفيالمركزفىالمنجزةالأعمالونشر

الشوةذويخبراتمنوالاستفادة،والترجمةوالتحقيق

السنةلجمعالحاسوبومن،والسيرةالسنةفىالعلمية

وبعلومها.بهاالمتعلقةالمعلوماتوبرمجة

التالية:العلميةالأقسامالمركزيحتضنالمركز.أقسام

موسوعةالأولىشعبتانمنهاوتتفرعالرجالموسوعة

والثانية،بالرواةيتعلقماكلأجحثباوتتناولالرجال

ثلاثفيفيهاالأحاديثوتصنصالمتونموسوعة

والثانية،الصحيحةالأحادسقالأولىتضمموسوعات

قسمأما.الموضوعةالأحاديثوالثالثة،الضعيفةالأحاديث

وتعنىالنبويةالسيرةموسوعةعلىفيحتوي،النبويةالسيرة

المسندعلىوالحكمعامةالنبويةالسيرةفيكتبمابكل

وقسم.والتأليفالتصنيفإلىباللإضافةالمسند،وغيرمنها

المعلوماتونشرالتراثكتببتحقيقويعنىالتراثتحقيق

ويعنىالعلم!البحثوقسم.النبويةوالسيرةبالسنةالمتعلقة

:فرعانولهوعلومهماوالسيرةالسنةمجالفىبالتأليف

باللغةعالمئاوالسيرةالسنةعنينشرمابمتابعةيعنىالأول

باللغاتعنهماينشرمابمتابعةيعنىوالثاني،العربية

والمقالاتالكتببترجمةويعنىالترجمةوقسم.الأخرى

الأخرىاللغاتإلىالعربيةاللغةمنوالسيرةبالسنةالمتعلقة

الرئيسية،المكتبةمنويتكونا!لكتبات،وقسم.والعكس

ومكتبةحدة،علىباحثلكلمخصصمةومكتبة

ويعنىالسنةنشروقسم.والمصورةالأصليةللمخطوطات

الأعمالمنأنجزمالطباعةاللازمةالإجراءاتبإعداد

والتوزب.والمتابعة،العلمية
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الجافة.المناطقلدراسةالعربيالمركز

العربية.المنظماتانو:

-!ء-?-!ع!نرء77-!ءلاجء7؟بملأكا؟:-ان!:.الجويةالحركةمراقبةمركز

ع+ء"3ءو-++!-في7؟س)استخداماتالرادار(؟رئيسيةإدكترونية)وظائ!الإلكترونيات

ختما-)مراقبةاللطار("الجويةللملاحةأحرى)طرقالطائرةالرادار(،

الحوي(.المرورحركة

الظصكادنهلاسمالكورعنفتهااشمك!إدىعلىيخل!ممكهمدصميهدوب!مكهاعيةلدردينالجهازنشاطمنالمركنالعقاريقلل.العقار،اووعن

ر.ا!ولفأوالقلقلتهدئةأساساالمركناتوتوصف.المركزيالعصبي

وعندما.الجرعةمقدارعلىتأثيرهاويتوقف.النوملجلب

منلمجموعةاسمالمردينس!حكة.سطالمرلين،أمامتعاطيها.تهدئفإنها،بسيطةبمقاديرالمركناتتؤخذ

!و.المحيطاتفيتعيشالتيالضخمةالصيدأسماكالمركناتتستخدموعندما.النومفتسببالأكبر،الجرعات

أل!ماكومحظم.الشراعيةوالأدسماكالرمحلأسماكتشمي.المنوماتعادةتسمىفإنها،النوملجلب

ولكنفكبم،أ08إلى02مز،منهاالواحدةتزنالمرلينمادةتستخدمالبربيتوراتمادةكانت،الماضيوفي

تمسمكةأضخموكانت.ذلكمنأكثرإلىالوزنيصملولمادة.الغرنهىلهذااليومتوض!مانادرا!نها،مركنة

بلبرزنهاحيث،السوداءالمرلينسمكةهيصهيدهالكنهمامركن،تأثيهرتا!لبهرو؟طوعقارالبنزوديازبن

7!جم.80القرنستينياتأوائلومنذ.مهدئةعقاقيرعادةيصنفان

إلىطولهيصلمدببرمحهـاالمرينو!كلالقلقعلاجفيالمهدئةالعقاقيرامعتخدامازدادالعشرين

شكلعلىوذيلها،المنجلتشبهالظويةوزعنفتها.لعسم06الحاضرالوقتوفي.المهدئانو:.المركناتمنبدلأ

أورفيالبيفاءالملرلينوأسما!وتعيعق.الهلالالأرقلات!أساوربصورةالمركناتالأطباءيصف

المحيطفيانحططةالمرلينأسحاكتعيع!بينما،الأطلسى.الأضىالىماضواب!توط

ألمحيطفيوالزرقاءالسوداءلين1،1أسماكوتعيش.الهادئعننظاميةبصورةالمركناتعلىالحصعولويمكن

الىلفيأسماكتقفزماوكثيرا.الهادئوالمحيطالأ!سيب!تأنويجب،الطبيةالوصفةطريق

ا!.فيعا!االمركنتعاطيهأثناءشخصكلعلىويجب.التعليمات

السمكة؟السيفسمكة،الأسما)!:أيضاا!ظراماف!ء!ديمماوف.الىيغلأوسيارةيقودألا

الثرا!كية.منارازرةوابرعة.الإدمانإلىالعقاضهذهبعض

وقدالتنفسعمليةفيالدماغتحكمتعطلقدالمركن

النهريةالشبكةفىالأنهارلأطوثالثمرمييجي.مميتةتكون

منكم23بعدس!ح.آشا!افي!ار!ج-مصرايعقار.،البربيتورات:أيضانظرا

ثمويلز،نيو!ماوثفيالواقعةلمسنوويجبالفيكياندرا!5ص

نأإلىالغربنحوثمبكانبرا،ماراالشماللاتجاهمنلمجكونالصخورمننوعالمرلحجر!حجر.المرل،

مرمبيجييجريممابعدئذ.هايبعد،د!تشلانبنهريلتقيئ،والطينالكالسيومكربوناتمنتقريبامتساويةكميات

علىمورايممانهرإلىيصملأنإلىغريضبداقيهتراعفيتتكونطبقاتكت!كونرسوبى،صخروهو

كم،ا9577مرمبيجيطوليبلغفكتوريا.حدودصخورمعظموتتكون.المعدنيةوال!جزاءال!خرىالصخور

ء02.العذبةالمياهبحيراتحوافعلىالمرل

المجحى!دكمجودامادوتوموت9ف!د!تعثساحهنولريصرليعمععق،عديدةبوقالمرلصخوريستخدمونوالناس

-.ر-!.مرلصخوروتحتوي.شموائبمنتحتويهماعلىاعتمادا

ومولىبو.،والبوتاسالفوسفورمنالكثيرعلىالخفراءالرمال

اديمردصخوروتحتويسماد.بمثابةالمزارعونويستخدمه

منابعهقرب،مرمبيجييشكل.سنوويجبالور!رممخططالتيالأ!افيرأ!دافمنالمحدسدعلىالأصداف

نهرمنالمياهتأتى.مشووي-جالمخططمنمهماجزءابالمشخدامالإلمعمنتشركاتوتقوم،للزينةأحجاربمثابة

وفى،مرمبيجيإلىأنفاقعبرتنقلثم،وروافدهسنووي.الصناعيةعملياتهافيالمرلصخور
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مستعمرووسدأويلر.ليوساوت!يهاي3طدعبريحريمرمبيجينهر

حلالالهىطولع!ا!عطقةحثدهلاممتيطادالأوائلالأرض

.الميلاديعمتمرأخهاسعاالقردسالأرسعيحيات

وتخزدالمياهمنكبيرةكمياتأضلوجواالأمطارتوفرالشتاء

أطاقةاتوليدفيمنهاويستفادالمياههذهالسدود

فيالجفاففتراتخلالمشارئالريوتزويدالكهرومائية

لخريف.والصيورواالىبم

مرمبيجيريمنطقةتعد)ميا(.مرمبيجىريمنطقة

باتجاهنارنديرامنتمتدالنهر.منطقةفىاشيمشاريعأكبر

وليتون،جريفيثمدينتيحولوتتركزالغربيالشمال

تببمساحة.وميروليانكوهماللريمنطقتينمنوتتألف

حواليممهاهكتارا،182262.حواليمرمبيجيمنطقة

المروية.الأراضيمنهكتارا042.701

سدبوساطةرئيسيةبصورةالماءمناحتياجاتهامبباتوفر

بلاورتوسدياس،قربمرمبيجينهرعلىبورلنجك

بيريمبيدسدعندمرمبيجيمنالماءويحولتوموتنهرعلى

أكما.55يبلطولهاالتيالرئيسيةيىقناةفيليجريوير

الماءأشوزيعتصريفوقنواتأصغرقنواتتستخدمكما

المنطقة.فيالمنفردةالريمزارععلى

يرمنطقةتنتجهالذيالرئيسيالمحصولالأرزا

منها،مرويةتزرعأخرىمحاصيلوهناك)ميا(.مرمبيجي

والثماروالحمضيات،المجففةثمارهعلىأطحصولالعنب

الرعي.وأعشابالعلفومحاصيلوالخضراوات،الأخرى

منهكتارا021.01حوافيوالكرومالبعساتينوتغطي

زراعةمنطقةمركزوليتون،!طفيالمرويةالأراضي

والأرزللفواكهمركزيةسوقفهي،جريفيثأما،الفواكه

هذه.مرمميحيريمنطقةفيالتمارتررعالتيالمحطقةمركزلؤن

يرممتمروعأكروهيه!ضار.81لأ...م!أكترمساحتهاالسطقة

الحهر.ع!

الثماروتجفي!الأرزلطحنمنشآتوشيها،والخضراوات

وتعليبها.

وتابيتا،وواجابنيريمبامناطقتتلقى.أحرىمنتروعات

وير.بيرمبيدسدمنأيضامرمبيجيمياهالمرويةواجا،

أما،الريبمياهكوليمباليمنطقةجوجلديريسدويزود

النهر.منمباشرةاشيمياهفتتلقىهايمنطقة

التلوث

السنينفىالريفيوالإفراطالتصمريف!سوءأدى

تراكموإلى،الإفراطحدإلىبالماءالتربةإشباعإلىال!خيرة

المنطقةتعدولم.المرويةمرمبيجيمناطة!بعضفيالملح

تقنياتتحسينأنغير،للزراعةصالحةكبيرةبدرجةالمتأثرة

وافيةدراسة،الريوأنظمةالتربةأنواعودراسةالتصريف

.المعضلاتهذهمواجهةفيتساعدكلها

فيالتلوثمنمرمبيجيمياهنوعيةعانتكذلك

علىالواقعةالمدنمعظملأنوذأ-ك،الأخيرةالسنوات

إلىأ!محياأ!مرفابمخلفاتتلقي-كانبرامثل-مجراه

المائيةإمداداتهاعلىتحصلالمدنمنكثيرالأنونظراالنهر.

فإن،ذلكإلىإضافة.قائمالصحيالخطرفإنالنهر،من

التيالأملاحعادةيحويالنهرنحوالمتجهالريمياهفائض

ممامرمبيجيملوحةيزيدالتصريفوهذا.التربةمنجرفت

فيالمياهلمستخدميالمشكلاتمنالعديدفييتسبب

النهر.مجرىمنالسفلىالمناطق
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تاريخيةنبذة

نهريرىأبيضمستوطنأولثروسبيتشارلزكان

جنوبيثاروا،قربمصادفةراهأم182عامففي.مرمبيجي

أما.الأصليينالأسقراليينيتئتوجيهاتكانبينماكانبرا،

كوماحتىمنهالجنوبيةالمناطقاكتشففقد،كوريمارك

الماشية)مربيالرعاةأماممونارومنطقةفاتحا،أم823عام

ووليم،هيومهام!تونعبر،أم482عاموفي(.والاغنام

بورتخليجإلىبراطريقهمافيوهمامرمبيجينهر،هوفيل

مجرىستيرتتشارلزتتبععندماأم،821عاموفي.فيليب

قد،المستوطنونكانبمورايالتقائهنقطةحتىمرمبيجي

منالمزيدفتحوقد.غنداجايحتىالنهربمحاذاةساروا

كلها.المنطقةستيرتاكتشاف

أيديهموضعواقدالمستوطنونكانأم833عامبحلول

وواجاغنداجايبينوالواقعةللنهرالمحاذيةالأراضيثلعلى

جنوباوصلواقدكانواللأراضيجددامحتلينأنوبماواجا.

رئيسيةتقاطعنقطةغنداجايأصبحتفقدفكتوريا،حتى

مدينة.أصبحتأنإلىتطورتثم،مرمبيجينهرعلى

الأغناميرعونالذينالمستوطنونكان،أم084عاموبحلول

منللماءالمحاذيةالأراضيكاملعلىأيديهموضعواقد

يتمفلمالنهرعنالبعيدةالأراضىأما،مرمبيجيسهول

متأخر.وقتفيإلاامشيطانها

منمرمبيجيلتنطفالعملبدأأم،856عامفي

تعملأنللبواخريمكنبحيثوجذورها،الأشجارجذوع

حتىكاديلفرانسيسوصلأم858عاموفيفيه،

خدماتبدأتوبذلكآلبوري،النهريبقاربهغنداجاي

وهايواجاواجاأصبحتثمأ!شراليا.جنوبيإلىالنقل

اسموق،إليالصوفلنقلالرئيسيينمرمبيجيمرفأي

ولقد.الاغناملمحطاتبالمؤنمحملةتعودالبواخروكانت

كانالتيالحياةنوعيةمنكثيراالخدماتهذهحسنت

أراضيهم،ينظفونكانواالذينالمستوطنونيحياها

القادمينالجددالمستوطنينضدعنهاويدافعونويسيجونها،

.المهجورةأرزهباحقولمنالمنطقةإلى

صناعةعلىوالأرخصالأسرعالقطارقدومأجهز

مدتأم،876عامففي.مرمبيجيفيالنهريةالقوارب

نيوساوثفىدينيليكوينإلىفكتورياحديدسككشبكة

واجا،واجاإلىسيدنىمنالحديديالخطمدكماويلز،

إلىالخطمدأم881عاموفي،ام987عامواكتمل

.أم882عامهايوإلىنارانديرا

عشر،التاسعالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفي

المنطقةلتصبحمرمبيجيسهولفىالقمحزراعةتوسعت

التيالأرانبلكنأمشراليا.فيالقمحإنتاجمناطقأهممن

تآكلاسببتالمرحلةتلكخلالالمنطقةأرجاءفيانتشرت

مشروعاتتاريخويعود.اعيالمموأتلفتالتربةفيحادا

القرنمنالخمسينياتإلىمرورجيفيالماءوصيانةالري

مجاريعلىسدوداالمشوطنونأقامحينعشر،التاسع

الرئيسيالمجرىبينتصلقناةوشقواالفيضاناتمياه

ثم،م9871عامالمشروعهذاواكتمل.كريل!ن!صويا

مأ609عامميالملممشروعويلزنيوساوثحكومةبدأت

فيالعملذلكليتبعأم01709عابورينجوكسدبناءوبدأ

لأولالماءالمشروعوفروقد،الرئي!جةوالقناةبيرمبيدسد

.أم319عاممرة

التيوالقرىالمدنبعضإنشاء4الأصلسالخطةوتفممنت

هذهحولقامتث!ا،البلدة)ممالصغيرةمرويةمزارعتحفها

المثمرةالأشجاربزراعةتهتمقليلاأكبرمزارعالمراكز

ذاتأكبرمزارعأقيمتالمزارعهذهوخلف،والخضراوات

العلفية.المحاصيلوزراعةالماشيةوتصبلتربيةمحدود،ري

فيالأهميةحيثمنالماشية-شبيةتراجعتالوقتذلكومنذ

والخضراواتوالحبوبالمثمرةالأشجارزراعةأماالميا.

دمجتمكماانتشارا،أكثرأهـبحتفقد،العلفيةوالمحاصيل

بينها.في!االصغيرةالمزارعمنالكثير

الأول:الالمشخدامقيديزالانلاالريمننوعانوهناك

يتوافرالتيالمناطقفييجريا!ذي،الت!سيفيالريطريقةهو

مرمبيجيريمنطقةومعظم،بكامل!طالمنطقةلريالماءفيها

وهو،الانتشاريالريهو!الثاني.الطريقةبهذهالانتروى

المزرعة،منجزءريفيهايمكم!التيالمناطقفيشائع

المناطق.هذهفىعادةتزهـعالتيهيالعلفيةوالمحاصيل

.الري:أيضاان!

.مختلفانكيميائيانتركيباندهصالمعدنيناسمالمرمر

الحلى.لأغراضوجستعملان،متشابهانالمعدنينوكلا

خاصنوعإلىالمرمركلمةتجرالحاضرالوقتوفي

الكالسيومكبرساتمنيتكونهشر،معدنوهو،الجبسمن

منالدقيقةالبيضاءالحبيباتمرقمجموعةوالمرمروالماء.

ذإ؟النحتأعمالفيفائدتهالهـامادةوهيالجبص،مادة

المطلوبة.الأجساملتشكيلخاصةأدواتإلىتحتاجلاإنها

الصنفرةورقباستعمالالأأشكالهذهصقلالإمكانوفي

لونعليهاينثرأنبعدبراقةا!أشكافيفتخرج،الناعم

الفنيونوكان.السرعةعاليةلىقماشنفاضةمنقانأحمر

المرمر.منالبناءوحجارةأتماثيلواالزهرياتبصنعيقومون

العالم.منةكثيمأنحاح!فيالمرمروينتشر

التيالمادةإلىتشيرالماضيفيمرمركلمةوكانت

التيالزيتيةالعطورأوانى)!شعوتجوفتحفركانت

منتنحتالأوانيهذهوكانت.المرمرياتتسمىكانت

منالصخورهذهوتتكون.والإستالا!جمتالأستالاجميت
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القردإلىتاريخهيرحعاموديمتوتللملكالمرمرمننصفيتمتال

اغدماءاالمصرييرالححاتيرم!كثيركانالميلاد.قبلعمتحرالرابع

المرمر.يستعملود

كماال!صاسميومبمكربونات

الجبس.منصلابةأكثرأنها

هذاأنواعمننوعوهناك

المرمريسمىماكثيراالمرمر

بش!سلويستخرج،الشرقى

بالقربمناجممنرئيسي

وهناكبإيطاليا.فلورنسامن

كانالذيالآخرالنوع

ق!ليرم!وهوللرأسمسندالبعيدالماضيفييستخرج

ي!وحدتالتيالفحمةالأتاتطيبةمنبالقربمناجممن

الم!كرس.قدماءأحدتا!تا!لرمرويسمىبمصر،

.المصري

بطة.لهاا؟الجبس:أيضانظرا

المائيةالطرقمنجزءمرمرةبحرص.،صمرة

المتوسط.الأبيضبالبحرالأسودالبحرتربطالتيالتجارية

ويربطهبروبنتسيسمىماوقتفىمرمرةبحروكان

ومضيق،الشرقمنالأسودبالبحرالبومعفورمضيق

مرمرةبحريبلطول.الغربمنإيجةببحرالدردنيل

أقصىعندكم65فيبلغعرضهأماكم،ء22حوالي

2.كمأ000.1حواليمساحتهوتبلغله،اتساع

الدردنيل.البوسفوربمأيضا:الظر

ل!سيا

ليااوكرأ

/ء!ضال!وسدور

لوماليا

للعاريا

لحرمرمرة":كثا

المججح*!لركعا

اف-أح!ررح!ض

البو-!!ثا

ا-عوسلا-و

يطالياءأ..ول!ا

ثلا9اليونا

9اللحرالأدصر!

المتوسط

ميل003

.مرمرةبحرموقع

فيعضوأكبرالمرموطحيوان.دحيوان،المرموط

مناطقفيويوجدالجحورفيويعيع!.السناجبفصيلة

يعيش.القوارضمنوهو،أصشماليةاالكرةدصفمنكثيرة

الألبجبالأعاليفيالصيففيالألبمرموط

فيليدخلالرعيأراضيإلىينزلالشتاءوفيوالهملايا.

هوالأرضوخنزير.صغيرةجحورفيالشتويالسبات

منالمفتوحةالأماكنفىتعيم!التيالمرموطأنواعمننوع

سم،06إلى03منالمرموططولويبلغ.الشماليةأمريكا

حتىطولهيصلوذيلصغيرتانوأذنانقصيرةأرجلوله

وبرتقاليةالظهر،علىرماديةفراءلديهومعظمها،سم52

وزنهويزيد،بالنباتاتشغذىوالمرموط.البطنع!مصفرة

تلدالمرموطوأنثى.النومفيالشتاءويقضي.الخريففي

فىويعيشصغار،خمسةإلىأردعةمنمايوشهرفي

.الجبالمنحدراتعلىمجموعات

العصرفيالثقافيةال!نديةأهمتالمحيرنمر!

تلتقيماكانتوكثيرا.لندنمدينةفييقعوهو.الإليزابيثي

السائالقرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرفي-هناك

وليمبينهممنمرموقةأدبيةشخصيات-الميلاديعشر

وجون،ليومونتوفرانسيس،جونسونولنشكسبير،

هيريك.وروبرت،دونوجون،سلدنوحونفليتشر،

أنواعمنالعديدفييوجدمأدولثمعدنالمرو

منوشاكفلهلونولاشفافالخالصوالمروالصخور.

3،أ20الكيميائيةالصيغةوله،السليكونأكسيدثاني

العلمفىالمهمةالاستحداماتمنالعديدوللمرو

والصناعة

أنواعوفى،عديدةأشكالفيالمروعلىالعثورويمكن

والرسوبج!.والمتحولةافمارية:الرئيسيةالثلاثةالصخور

المرويعد،الألومنيومسليكاتولامشثناءالصخور.ان!:

فيتوافراالصخورتركيبفيالداخلةالموادأكثرمن
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المعادنأكثرمنأيضايعدوهو.للأرضالقاريةالقشرة

البريلالصلابةفيتفوقهالتيالقليلةالمعادنومن،صلابة

فيالتآكلولايؤثر.والماسوالياقوتوالتوبازوالأسنبيل

الصخرية.الموادمعظمفيبهايؤثرالتيبالسرعةالمرو

يقسمهاماوغالباالمرو،أنواعمنالعديدهناك.الأنواع

التبلرالخشنةهما:،عامتينمجموعتينإلىالجيولوجيون

فتشملالمرومنالتبلرالخشنةالأشكالأماالتبلر.والخفية

الحبيبيةوالكتل،المنشوريةشبهالجوانبالسداسيةالبلورات

ويعد.المفردةالمروحبيباترؤيةفيهايمكنالتي،الكبيرة

شكلفيويوجدالتبلر،خشنمرواالصخريالبلور

الملونةالأنواعبعضعلىويطلقلها.لونلانقيةبلورات

السيترين،والجمشتمثلالتبلر،الخشنالمروبلوراتمن

كريمة.أحجارإلىتقطعوهى،الزائفالتسوبازاسم

الحجرتشملالتبلرالخشنالمرومنالحبيبيةوالأشكال

وا!لروالورديا!لروويعد.ا!لرويوالرملالمرويالرملي

الملونة.الحبيبيةالأشكالمنالحليبي

عنالتلبرالخشنالمروأنواعمنمانوعلونوينشأ

والليثيوموالحديدوالكالسيومالألومنيوممنصغيرةمقادير

تركيبهافيالعناصرمنوغيرهاوالصوديوموالمغنسيوم

البنفسجىاللونينجم،المثالسبيلفعلى.البلوري

الحديدوجودعنالجممثمتيميزالذي،الزرقةإلىالضارب

عيوبأوتغيراتعنكذلكالتلونينجموقد،والمغنسيوم

يتخذهالذيالدخانيوالمظهرللمرو.البلوريالتركيبفي

ينجمالدخانيالمروكذدلثيدعىالذيالكيرعورم

نشطعنصرتحللويطلق.التغيراتهذهمثلعنكذلك

إشعاعيةطاقةالمروفيوالثوريوماليورانيوممثلإشعاعيا،

يمكنالتغيرلاهذاوبسبب.البلوريالتركيبتغيرنشطة

عنالدخانياللونفينجم،البلورةتتخللأنالضوءلأشعة

ذلك.

المرو،منمفردةحبيباتفلهاالتبلرالخفيةالأشكالأما

الأشكالهذهوتشملبالمجهر.بالاستعانةإلارؤيتهالايمكن

الخشبويتألف.واليشبوالظروالسرتالأبيضالعقيق

الخشبيالليفمحلحلالذيالأبيضالعقيقمنالمتحجر

الأبيضالعقيقمننوعانوالعقيقالأحمروالعقيق.الأصلي

حليا.يستخدمان

تسمىمهمةخاصيةللمرو.والاستخداماتالخواص

فعندما.الكهرواجهادية:انظر.الكهرواجهاديالتأثير

فإنهاميكانيكئا،المرومن)شريحة(صفيحةتضغط

آخر.جانبمنوسالبة،جانبمنموجبةشمحنةتكتسب

للجهدإجهاديكهربائيتوليدهىالظاهرةوهذه

إشارةأوكهربائئاتياراتمكنوهى.البلورةعبرالكهربائي

فيالمرو،بلوراتوتستخدم.البلورةعبرالمرورمنكهربائية

ومعظموالتلفازالمذياعبأجهزةالخاصةالموجاتناقلات

الإشمارةتضخم،الناقلاتهذهمثلوفي.الردارات

معين.ترددذأتراديويةموجةإلىوتغيرالمولدةالكهربائية

بهايتمتعالتي!الكهروإجهادية،المسماهالخاصيةوهذ

والجهد.الحائطساعاتلتثفيلالأساستتيحالمرو،

هذهيجعلالمروبلورةشريحةعر،يسلصأالذيالكهربائي

إحداثإلىيؤديالذيالأمر،وتنكمشتتمددالشريحة

عددالشريحةحجمو!حدد.منتظمبمعدلذبذبات

ودقائقثوانإلىالذبذباتتحولثم،ثانيةكلفىالذبذبات

اليدا.ساعةانظر:.وساعات

لايتصدعأنهكما،تسخينهأدىكثيرا،المروولايتمدد

مادةالمرومنتجعلالخواصوهذه،بسرعةتبريدهيتمعندما

تصمدأنيمكنالتي،الزجاجيةالحاوياتصنعفيمهمة

.الارتفاعالشديدةالحرارةدرجاتوجهفي

لبعضالعدساتصنعفيالصخريةالبلورةوتستخدم

الكبيرةالمروبلوراتتستخدموك!ساوالمجاهر،التلسكوبات

المروبلوراتومعظم.أخرىبصىسيةنبائطصنعفيكذلك

بسبباصطاعيبشكلتنتجصناء!ةلأغراضالمستخدمة

المروحجرويعد.الطيعيةالبلورارتمنالمحدودالإمداد

فيالمرورملويستخدمالبناء.مواثمنمألوفةمادةالرملي

والرحي.الصنفرةوأوراقالرمليالورقصنع

المودموعةفيصلةذاتمقالات

المعددال!ليقالحمشت

اليشبالأبيضال!ليقالصلابة

اليمانىال!ديقالظر

م(.685-623هـ،65-)2الحكمبنمروان

أول،أمويخليفة.أميةبنصالطأبيبنالحكمبنمروان

ينعسبوإليه،العاصأبيبنشمالح!بنيمناستخلفمن

بالطائف،ونشأ،بمكةولد.المروازجمةودولتهممروانبنو

منعنه،اللهرضي،عفانبنعثو!اناتخذه.المدينةوسكن

وطلحةعائشةمعالبصرةإلىخرج.وكتابهمستشاريه

علئاوقاتلى.عثمانبدممطالبين،عثمانمقتلبعدوالزبير

على،أمنهثم،معاويةمعصفينوشهد،الجملموقعةفي

ولىأنإلىبها.فأقام،المدينةإلر،وانصرف،فبايعهفأتاه

هـ،54-24)عامالمدينةفولاه،الخلافةمعاوية

فسكنالزبير،بنعبداللهمنهاوأخرجهم(،665-662

منأجلىمنمععنهاوأجلي،المدينةإلىجاءثم،الشام

بنيزيدأيامالأمويينعلىاإدينةأهلثورةأثناءأميةبني

يلىأنقبلبالجابيةواستقرالمدفيكأ،إلىعادثم،معاوية

اعتزلثم،معاويةابنهتولىيزيدماتوعندما.الخلافة

هـ،6)4عامالحكمبنمروانالناسفبايع،الخلافة
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لعبداللهوتصدىتدبيرها.وأحسنالشامفدخلم(.684

هـ،65)عامراهطمرجمعركةفيوهزمهالزبيرابن

مصر.منهوانتزعم(،685

منكثيرعنالشريفالنبويالحديثروايةفىأسهم

والموازين.المقاييصرضبطفىالفض!!ويرحإليه،الصمحابة

عبدالعزيز.ثم،عبدالملكلابنيهبالخلافةأوصىأنبعدمات

-296أهـ،32-)72محمدبنمروان

الأمويالحكمبنمروانبنمحمدبنمروانم(.075

أرمينيةعلىوالياكان،بالجزيرةولد.أميةبنيخلفاءاخر

علمفلما،الثالثيزيدخلافةفيوالجزيرة(الآن)أرمينيا

ألفا،ثمانينبلغبجيشهاجمه،إبراهيمأخيهوتوليةبوفاته

م.474هـ،أ27ىامالح!فةمنهوانتزع،عليهتغلبثم

بنثابتثورةمثل،والقلاقلالفقعهدهفيانتشرت

بدووت،القسريخالدبنويزيدومصر،بفلسطيننعيم

بالعراقالأمويهشامبنوسليمان،بحمصكلابوبني

بنوسعيد،أمحراتباالخارجيقيسبنوالضحاك،وحمص

أجشكرياعبدالعزيزب!وشيبان،الجزيرةفيالشيبانيبهدل

عوفبنالختارحمزةوأبي،والموصلالجزيرةفىالخارجي

ومكةلحضرموتالخارجيالبصريالسليمىالأزدي

وأخيرا،بالكوفةالعلويمعاويةبنوعبدالله،والمدينة

العبا!مية.الحركة

فيوالدهاءوالصبرالشجاعةمنضروباأبدىوقد

.عصرهأحداثمعتعامله

الأكبراشابمعركةفىهزيمتهمنالعباسيونتمكن

صيربأبيقتلوهأنإلىوطاردوه،الموصلقرب،الفاصلة

بمروانواشحتهر.أميةبنىدولةانتهتوبذلكمصر.بصعيد

درهم.بنالجعدمؤدبهإلىنسبةالجعديمما،

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعان!:.مروب

-7191هـ،أ683-6331)ملكا،مروة

الزراريةفيولد.لبنانىصحفيمروةكاملأم(.666

فيالأمريكيةوالجامعةصيدافيودرس،لبنانجنوبي

معينشرأخذمنذمبكراالصحفيةمواهبهتفتحت.بيروت

وهو،الفنونثمرةفيالكتابينتاجهالمعلوفرشديزميله

التحقأم349عاموفي.الأمريكيةصيدامدرمعةفيبعد

انتقلثم،سيامميةتحقيقاتوكاتبمحرراالنداءبجريدة

وكانتأم،419إلىأم379عاممنالنهارجريدةإلى

دونوأوروباتركياإلىصحفيةبجولةخلالهاقامفترة

عاموفي.ويومياتمقالاتبعسوانمذكراتهخلالها

المصورةالجريدةحبيمرالشئنؤادمعأصدرأم939

والعربية.اللبنانيةالصحافةفيجديدافتحاف!!انت

عاموفي،الحياةجريدتهفيا!شقلم4691عاموفى

وظلستار.الدايلىشقيقتهابالإنجليزيةأصدرأم529

.بيروتفياغتيلأنإلىالجريدت!تتحريريرأس

طيارةفىستةإفريقيابمفينحن:مؤأغاتهومن

مجلد.منأكثرتملأأضياالصحفيةومذكراته

فيالبريالنباتان!:.عشبة،الحوليةالمروج

الحودية(.المرشح)عشةالعربيةالبلاد

البريالنباتانظر:.عشبةالسيئائدة،المروج

(.السينائيةامروج)عةالعربيةالبلادفي

فىالبريالنباتانظر:.عشبة،المبكرةالمروج

.(اطب!صةادرزح)عمتةلعربيةالبلادا

تلطيفبغرضالهواءلتحريكتستخدمأداةاووو!حلأ

أنفسهميشعرونكيف،القدممنذالناستعلموقدالجو.

الهواءفيشجرورقةبتلويحالحارةالأيامفيأكثرببرودة

والمصريونالأشوريونوالعمتخدم.عليلنسيموعمل

وكان.النيلخوصمنالمصنوعةاليدويةالمراوحالأوائل

ضخمة.شجربأوراقلهميلوحونخدمالأثرياءلدى

فياخترعتالمطويةالمروحةأنالمؤرخونويرى

الخترعابتكروربما.الميلاديالثامنالقرنفياليابان

طائربهايطويالتيالطريقةلاحظأنبعدالمروحة

عادةالمراوحاليابانيونالفنانونويلون.جناحيهالوطواط

أثناءالرقصاتفيويستخدمونها،زاهيةبألوان

.الاحتفالات

المروحةاستخدامفيالصينيونبدأماوسعرعان

أحضرهاالميلاديعشرالسادسالقرنوفي.المطوية

المراوحعلىأوروبانساءوأقبلتأوروبا.إلىالبرتغاليون

لويسعصرخلال،قصيرةولفترةوا!عتخدمنها.الملونة

شعتوي.ممنطرمحلاة،الميلاديعترالتايمالقرنمرفرنسيةمروحة

اللؤلؤ.خررمنا!زيةوشريطوالحرلرالورقم!مصوعة
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مراوحأيضاالرجالحملفرنساملكعشرالخامس

أنيقة.مطوية

الفنانينمشاهيرعمل،الميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

وكانوا.مرتفعةبأسعارتباعكانتالتيالمراوحرسمفي

منأوالصغيرةالحميرجلدمنالثمنغاليةالمراوحيصنعون

البديعةالمراوحصنعواكماالحرير.منأو)البرشمان(الرق

.الطاووسوريشالنعاموريشوالشالقالزينةشرائطمن

منمنحوتةجميلةمقابضعلىالمراوحيركبونوكانوا

خشبأوالعظامأوالقرونأوالسلحفاةصدفأوالعاج

.الصندل

محلوامئمانطاقعلى،الكهربائيةالمروحةحلت

والتبريد.للتهويةوسيلةاليدويةالمروحة

جسمداخلتدورمروحةالألبوبيةالمروحة

فيالأنبوبيةالمراوحوتستخدم.الألبوبيسمىأسطواني

وتصبح.الهوائيةالوساداتذاتالمركباتفيالاولالمقام

يجذبحيث،بأنبوبكانتإذاكفاءةأكثرالمروحة

منالفعلهذاويزيد،المروحةتدفعهالذيالهواءالأنبوب

دفعقوةمنويزيد،المروحةشفراتخلفالمضغوطالهواء

الأسطوانيةالمروحةعنالمتولدالمتزايدالدفعويتيح.المروحة

ويتسم.المروحةحجممنالتقليلفرصةالصناعةلرجال

غيرالمراوحمنهدوءاأكثربأنهالأنبوبيةالمرأوحعمل

لأنبوبية.ا

أشكالمنشكلعلىيطلقاسماليحرمروحة

وهيكلمستو،مروحيشكلوذيبالألوانغنيالمرجان

مروحةوتتكون.شريطيةشبكةليشكليتفرعمرنقوي

المرجانيةالحيواناتمنمستعمرةمنالواقعفيالبحر

منالبولبوينموالبحر.زهرأوالبولبتسمىالمنفردة

فيعادةالبحرمروحةوتوجد.الهيكلتغطيرقيقةأنسجة

وجزرفلوريداسواحلطولعلىالضحلةوالمياهالحواجز

وتوجد.المروحةيشبهوشكلزاهيةألوادذومرحانالبحرمروحة

الماطقفىالضحلةالمساحليةوالمياهالحوا%شفىعادةالمحرمروحة

المدارية.وشبهالمدارية

أوأصفرأوفاتحاأحمرلونهاي!ونماوعادة.الغربيةالهند

وردئا.أوبرتقالئا

.المهواةبمالحديديةالرئةانظر:.التهويةمروحلأ

منرواسبعلىيطلقاسمالطميب،المروحة

شكلعلىهيكلها.أخرىودصادوالحصىوالرمالالطمي

تنخفضالتيالأماكنفيأدلممييةالمروحةتتشكل.مروحة

المكانفيخاصة،فجائيبىشكلالجدولمياهسرعةفيها

كبير.وادفيويدخلجبالأ،الجدولفيهيغادرالذي

بنأحمد.م(739؟هـ،"262-؟)المروزي

محدثفقيه.الشافعيوزيالممالعامريعامربنبشر

مروغيروهى،فارسبلادمنالروزمروإلىينمسب

البصرةإلىقدم.المروزيإسحاقأبىعلىتفقه.الشاهجان

أبومنهمالعلماء،منكثيريه/بىعلىوتخرجبها،ودرس

حيانوأبو،البصريؤ!ياضوأبو،المهرانيإممحات

هذهترودالأنبوبيةالمروحة

السرعةداتاكبرمائيةالمراكب

وتستحدم.اللازمةبالقدرةالعالية

المراك!هدهالأمريكيةالبحرية

.والمعداتالقواتلحملالرمائية

حهازداحلالمروحةوضعتوإدا

فإنها،الأنبوبيسمىأسطوالي

المروحة،كماءةزيادةعلىتعمل

أكترالمروحةعملتجعلأ!اكما

بدودالتيالمروحةمنهدوءا

.أنبوب
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مابذكرأولعت!لموإنما:أبوحيانتلميذهعنهقال.التوحيدي

وكان!".عمريفىرأيتمنأنبللأنه،الرجلهذايقول

علىوثباتا،للمعانيواستنباطاللسير،حفظا،يتدفقبحرا

غزير،العلمكثيروكان.الخصامعلىوصبرا،الجدل

منها:مؤلفاتعدةوأصولهالفقهفيألف.الحفظ

عمدةيعدالذيالكبيرالجامعالأعول؟علىالإشراف

كتابآلفكيا،ورقةألففيويقع،الشافعيمدهبفي

المزني.مختصرشرحالصغير،الجامع

م(.159-؟هـ،043-)؟إسحاقأبو،المروزي

فقيهالشافعيالمروزيإلمسحاقبأليالمكنىاحمدبنإبراهيم

حواضرإحدىوهي،الشاهجانمروإلىينسب.ومحدث

لبغدادوأقامسرل!بنالعباسأبىعلىالفقهدرس.خراسان

إلىضمكثير.خلقلهوتحرج،ويفتييدرلرطويلازمنا

الشافعيةرئاسةاجهإانتهت.والتقوىالورع،الفقهفىالتبحر

حياته،آخرفيمصرإلىانتقلث!ا.سريجابنبعدببغداد

خلقبهفانتفع،ويفتييدرسالشافعيمجلسبهاوجلس

الفصولمنها:كثيرةكتباآلف.الحديثوفىالفقةفيكثير

كتابولهبمالمزنيمختمرشرح،الأصولمعرفةفي

بمصر.توفي.الشروطوكتابالوصايا؟

وحجمهشكلهتغييرإلىشيءأيقابليةاوووئة

المرونة.بعضالجوامدولكلما.قوةلتأثيرنتيجةالطبيعيين

ومطاطالسياراتزنبركاتبمرونتهاالمعروفةالموادوتشمل

التنس.كرات

31إذاالأصليينوحجمهاشكلهاإلىالجوامدوتعود

الإجهادزادفإذاالكبر.بالغةللتكوينالمغيرةالقوىتكن

حدعنجامدعلىالمطبق(مساحةوحدةلكلالتغيير)قوة

فيالباسكالويستخدمالجديد.بشكلهيحتفظفإنهمروشه

.الباسكالان!:الإجهاد.لقياسالمتريالنظام

تغيرلمدىقياسهوفالشد.بالشدالإجهادويرتبط

تحتالإجهادويتناسبالإجهاد.تأثيرتحتحامدأبعاد

والمعادنكالفلزاتالجوامد،منللكثيرالمرونةحد

لهتتعرضالذيالإجهادزادف!طمامإلشد.،والأملاح

الشد.كميةزادتالمادة

وهو،المرونةبمعاملالشدإلىالإجهادنسبةوتسمى

للشكل.المغيرةللقوىجامدلمقاومةمقياس

المواد،متانةبمالزنبرك،روبرت،هوك:أيضاان!

اللدونة.،الطرققابلية

ويوجد.المعدنيالمرومنأساسامؤدفصخرالمرويت

تجعلملاطشكلوعلىمفردةحبيباتشحكلعلىالمرو

أصلبمنالمرويتويعدبعضها.معمتماسكةالحبيبات

الصخور.

انظر:.المتحولالصخرمنمألوفنوعوالمرويت

الضغطيتسببعندماالمرويتويت!صن.ا!لتحولالصخر

فيأيالتلريعيدالرمليالحجرمروجعلفيوالحرارة

العمليةهذهإطاروفي.جديدةمعدنيةحبيباتتكوين

يأإنحيث،بالغةبصلابةمتماسكةالمروحبيباتتصبح

عوضا،الحبيباتعبرتمضيالمرويقفيتحدثانكسارات

حوأ!ا.الالتفافعن

.الأرض:أيضاان!

الجزءمنالغذاءتحملالتيالعضليةالقناةالمريء

علىالعضلاتوتنتج.المعدةإلىالبلعوممنالأسفل

إلىالغذاءمحركة،موجيةشمبهتقلصاتالمريءجدران

تفرزهاالتيالخاطيةالموادوتساعد.المعدةحيثأسفل

بجعلالطعامحركةعلىحداره،علىالموجودةالغدد

لزجارطباالمريءسط!ح

دائم.بشكل

مريءويببطول

سم.25حواليالإنسان

كثيراالطولهذاويختلف

فبلعوم.الحيواناتفي

يطولبينماقصيرالسمك

ويوجدجدا.الزرافبلعوم

البلعوممنجزءأطيورااسدى

يسمىالكيسيشبه

والمعدةالملعومبيريصلاللريءللتخزينوهي،الحوصلة

للغذاء.المؤقت

جسمالهف!مى،الجهازالهفممية،القناةأيضا:ان!

.المعدة،الإنسان

سرعةتقيصأداةالمرياح

عديدةأنواعوتوجد.الريحع

واكثر.المرياحاتمن

لهالذيهوشيوعاأنواعها

أقداحأربعةأوثلاثة

نهايةفىالشكلمخروطية

إلى5منطولهايبلغقضبان

الوحدةهذهوتدور.سم02

وضغط.رأسيةب!صةعلى

المقعرالجانبعلىالريح

من(الداخلإلى)المقوس

لعصروهـ-ا

لاىرقيلدا

المريء

عشرالاتا

.لمرياحا
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إلى)المقوسالمحدبالجانبعلىمنهأكثرالأقداح

بغضتدورالأقداحتجعلالريعفإنذلكوبسبب(.الخارج

دارتاسرعالريحهبتوكلما.الريحاتجاهعنالنظر

عددحسبالريحسرعةقياسويتم.أصعرعالأقداح

وتسجل.محددزمنفيالأقداحتدورهاالتيالدورات

أنهإلا.المرياحفيمدرجقرصعلى،عادة،المعلوماتهذه

عرضأجهزةإلىكهربائيةبوسائلإرسالهاأيضايمكن

نفسه.المرياحمنمامسافةعلىموجودة

سطحهمشاهدةيمكنالذيالوحيدالكوكبالمريح

أحمر.لونفيويظهر.الأرضظهرعلىمنبوضوح

بعد،الشمسعنبعدهحيثمنرابثوكبوالمريخ

الشمصعنالمتوسطبعدهويبلغ.مباشرةالأرض

الشمسعنالأرضتبعدبينما،كم.000/009227

عنبعدأقربفىالمريخويكون.كمأ0002000.05

الزهرةوتعتبر.كم007.55لأ...مسافةعلىالأرض

ذللث.منأقلالأرضمنيقتربالذيالوحيدالكوكب

مسافةعلىالأرضمنمايكونأبعدويكون

كم.000/0007993

قليلاأكبروهذا،كم69627حواليالمريخقطريبلغ

الكوكبينوبلوتوعطاردويعتبر،الارضقونصفمن

المريخ.منالأصغر

إهليلجيمدارفيالشمسحولالمريخيدورا!لدار.

مسافةعلىعنهالهبعدأقصىفيفيكون(،الشكل)بيضى

علىنقطةأقربفىيكونفيحا،كم0007002.942

يوما876الكوكبويأخذ.كم602)000،006مسافة

تأخذبينما،الشمسحولكاهـطةدورةيتملكيأرضيا

حولدورتهالتتمواحدةسنةأ؟بفقط،يوما365الأرض

الشمس.

يدورفإنه،الشمسحولا،لريخيدوركما.الدوران

بالمركز(يمرالذيالتخيليالخطهو)المحورمحورهحول

مدارهعلى95(0بزاوية)أيعمودياليسالمحوروهذا

الاتجاهعن452حواليبزاويةيميلإنما،الشمسحول

سطحعلىتحدثالفصوليس!لالميلوهذا،العمودي

ولتوضيح.الأرضعلىتحدث!التمبالفصوأشبيهةالمريخ

حولدورتهالمريخويتم.يهبالكمانظر:المحور.ميل

دورتهاالأرضتتمبين!ادقيقة7!2وساعة42كلمحوره

دقيقة.56وساعة23كلمحورهاحول

بدرجةالأرضسطحالمريخسطحيشبه.السطح

والحيواناتالنباتاتلكنآخر،كوكىبأيبخلافكبيرة

وقلما.المريخعلىالحياةلا!كنهاالأرضعلىالموجودة

.المئويالصفرعنالمريخ،صطحعلىالحرارةدرجةتزيد

منذالماءمنكبيرةبكمياتيحت!ظكانالمريخأنويبدو

شيء.أيمنهالايوجداليوملكنالسنينملايين

وأأغطبيتيناالقمتينعندتجمدودالماءأنالعلماءيعتقد

الجويالغلافويحتوي.ال!وكبسطحتحتموجودأنه

الماءندرةمنوبالرغم.كسجين6المبقاياعلىبالمريخالمحيط

وجودفىيعتقدونالعلماءمنكثيرافإن،والأكسجين

73؟-4!ىسص!3حث!لآ؟؟؟كم؟!كايركيم!جم!!يرئرلأ
ى443!ظ/ى!كاا-ئر!!لإء،*!!كاءكأ

ص/"،3!ين"3ى!3!!كاضى4*!لا!الأ!كا
اكأ!برربه!ابم!ش3حملاكهكس"لمكا!!كأكا/بركاكم!ء!!ئخ؟!3!

ء/،ءير!ءطعا"لاء!لماكا!حث!كا،ءاء/لأ/

كا؟؟كاءد!؟إ*!ءتركا!!!لاء!كاء3بمكأا؟؟كئنش

!يرزر"؟بر!ئرلأ!!و!*!!ينا!بهي؟!!ئرلم!كا!

كاء!!يربهم!!يرزعكا!3غ؟كث!شف!كي"!!ى!قيبرينلم،شبرع!!اثير

)علىالأرضمنالمأخودةالصورةفيترىكما!متماهدتهايمكنالقطيةوالمناطق.ومظلمة!ضيئةمساحاتعلىتشتملالمريخسطحمعالم

مأصدةصورةايىروع!مارينرز.أوديةتسمىالتيالأوديةم!سلامملبهاوتطهو.!باليةالصورةيجعلللأرضالحويوالعلافاليمير(.

كم.00/4،لمسا!ةتمتدالتي،الأوديةهدهأحدتينأم979عامأفايكنجالفضا!سميسةبوساطة
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حتىيوجدد!لكن.المريخسطحعلىمانوعمنحياة

الاعتقاد.هذامايؤيدالآن

نجد،التليسكوبخلالمنالمريخسعطحإلىوبالنظر

داكنةوأخرىبيضاءمناطق:هىظاهرةمعالمثلاثة

المريخ،سطحعلىمحيطاتولاتوجد.القطيتانوالقمتان

اصطدامنتيجة،عديدةفوهاتوجوديلاحظولكن

مركباتأرسلتهاالتيالصوروأظهرت.بالسطحالشهب

الشبيهةالعميقةالأنهارومجاريالاخاديد،وجودالفضاء

للعلماءأوحتالتىهىالتضاريص!وهذه.الجافةبالأنهار

الواقعةالمصقةأأماقبل.منالمريخسطيحعلىالمياهبوجود

براك!تبوجودتتميزفإنها،المريخيالا!متواءخطبجانب

وأعلىأكبرالبراك!!هذهمنالعظمىوالغالبيةجدا.كبيرة

ارتفاعفإن،الحقيقةوفي.ايهارفيالموجودةالبراكينمن

قمةارتفاعضعفتبلغالمريخعلىالعاليةالبراكينبعض

نأيم!شالبركانهذابجاتال!صيروالأخدود.إيفرست

البراكين.السطئنتيجةفىانصداعايكون

صدئبنيلونذاتاللامعةالمناطة!.اللامعةالمناطى

المريخ.سطحمساحةثلثينحووتغطيالاحمرارإلىيميل

والرمالالأتربةتغطهيهاجافةصعحراويةمناطقوهي

علىتحتويالسطهحعلىالموجودةالموادومعظموالصخور.

الحديد)أكسيدالليمونايتتشبهملونةالمعدنمنكتل

.الأرضعلىالصحاريبعضفيالموجود(المائي

سطحمساحةثلثحواليتغطيالداكنةالمناطق

بلونعامةوتظهر،منتظمغيرتوزيعذاتوهي.المريخ

كانتقديماالمناطقوهذه،غامقأزرقأوغامقأخضر

منقدرأيبهاليسأجاحاولكنها)البحار(ممارياتسمى

الماء.

المريخية.السنةخلالالمناطقهذهولونحجمشغير

والشتاءالخريفخلاليختفيأولمعانهيزدادوبعضها

الربئخلالقتامةوتزدادحجماتكبربين!ا.المريخي

التغيرهذاأنيعتقدونالفلكيينومعظم،المريخيينأ!ميف!وا

المناطقهذهوتعريتغطىالتيالأتربةواالرمالهبوبنتيجة

المريخ.سطحمن

جيوفانيالإيطاليالفلكياكتشف،أم877عاموفي

المريخمناطقبينتربطالخطوطمنمجموعةشيابارلفي

،ممراتلكلمةالخطوطهذهشياباريلليسمىوقد.حنةالدا

إلىالإنجليزيةإلىالإيطاليةمنالكلمةهذهترجمتولكن

هذهأنالعلماءبعضظنالخطأ،لهذاونتيجة.قنوات

ويعرف.البشريالجنسمننوعشيدهامائيةقنواتالحطوط

المريخ.علىقطتنشألمالقسواتهذهأنالآنالفلكيون

عندصغيرةمساحاتتغطيانللمريخالقطبيتانالقمتان

عندأبيضبلونوتظهرانوالجنوبىالشماليالمريخقطبي

المريخإلىنظرة

التالرالكوكبهو:،أررثبلولىاسسمصيالمريخيظهر

الي!يرعلىالموضحلالرمزالقدماءلهرمزوشدللأرصر.

ح!11 لمر!سترءحص

جصخا-،رص3-!د!-لالا

أ!حديشدبرفصلرا//%إلم
ي،11

الشمسمنالمسافة

!000006602:مافةأقمر

كم000002642:مسافةأطول

!722!.....:المتوسط

مسافة:أطولا.?000/007مسامةأقصر.الأرضمنالمسافة

931!ا000000

كم6716القطر:

أرصيةشهور(201)ودسةأ:الشةطول

دقيقة37و!اعة42:الدورةزمن

.م714إلىم3415:الحرارةدرحة

أوكسحر،أرحور،يتروحير،أممرلود،اأكسيدتاي:الجويالغلاف

الماءوحارري!ولى،ضيحود،لور،اعرسداشسدألأ

.2:لتوابعادعد

كمياتعلىتحتوياأنويمكن،الأرضمنإليهماأصظرا

الموجودةالبحارمثل،المناطقوهذهالمتجمد.الماءمنكبيرة

فهي.المريخيةأسفصولاتغيرمعوتصغرتكبرالمريخعلى

بينما،الشمسناحيةتميلعندماالمساحةفيوتصغرتتبخر

الشمس.عنبعيداتميلعندمامساحتهاوتزدادتتجمد

الغلافيمدالذيهوالقطبيتينالقمتينمنالمياهوتبخر

به.الموجودالماءببخارللمريخالجوي

عنبراحلأرقجويغلافللمريخ.الجويالغلاف

أكسيدثانيمنأساساويتكون.للأرضالجويالغلاف

والأرجونالنيتروجينمنصغيرةكمياتمعالكربون

والكريبتونوالنيونالكربونأكسيدوأولوالأكسجين

منضئيلةكمياتأيضأال!صكبجوويحوي.والزينون

وزنعنالناتجة)القوةالجويوالضغطالماء.بخار

المردغ،السنتيمترفيمكم.،..7حواليللمريخ(الغازات

ويعتقد.الارضيالجويالفهمغطمن%أمنأقلوهو

أكثركانالماضيفيللمريحالجويالغلافأنالعلماء

ال!ن.منهسمكا
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الشماقي.لأمريكاالغربيةالجنوبيةالصحراءتشبهوهى.المفتتةوالصحورالحمراءالرمليةبالكثبادتغطىالرياحبهاعصفتالتيالمريخسهول

أسفينة.اأجهرةبعضالصورةمشصفقربويظهر.أفايكمجالفضاءمركبةبوساطةأم769عامالصورةأحذت

الجويالغلاففيالسحبمنأنواعثلاثةوتوجد

وتغطي،الأتربةمناللونقرنفليالأول.المريخي

زرقاءسعحبوالثانية.الكوكبمنواسعةمساحات

أما.ثلجيةبلوراتمنمصنوعةكأنهاوتظهررقيقةاللون

أنهاويعتقدسمكاأكبربيضاءسحبفهوالثالثالنوع

سماءعبرأحياناوتتحركالماء،بخارمنتتكون

الكوكب.

فيالكوكبدورانمحورميلشسبب،.الحرارةدرجة

الشماليالكوكبنصفيعلىالشمسيةالطاقةتوزيع

الحرارةدرجةفىالتغيير!!تذلكويؤدي،والجنوبي

طولها!يالمرلعلىوالفصول.الفصولتكونوكذلك

دورأنزمنلأنوذلك،الأرضعل!!الفصولطولضعف

الأرضدورانزمنضعفءمريبايبلغالشمسحولالمريخ

الشمس.حول

البراك!!فوهاتالخريطةهذهتبين9.مارينرالفضاءمركبةالتقطتهاالتيالصورةمن)أسفل(للمريح،مفصلةخريطةأولأعدتالمريخ

الكوكب.فوقكمآلاف4طولءنم!تمتدالوديانمنسلسلةوهىماريناريس،وفالس،الرياحبهاعصفتالتيوالسهولوالقمم

الشماليةالقطبيةالأقاليم

اللتانالقمتانتغطي.والجنوبية

اسظراعسدأبيضبلونتبدواد

مساحات،الأرضمنإليهما

الشماليالقطبيرمنصغيرة

)يسار(.للمرل!والحموبي

القطبيتيرالقمتينأدويلاحط

امتدادعلىمتجمدتينتظهلان

دأعير.المريخيةالمسة

باحتلافيختلفالىحجميهما

.الفصول

-.و!!بميبر!يز!!بماا!ءح!ص!س

ع!ء*حأ-!/323ع3ر/1،لأ!7

عى!*!ك!صكا.كاير3ض!!،/3!*:"ب!،كأ!؟ءلاع

اكأو!كل!?؟!ا"لم3!؟!،!!!بر*!-عقيء!قيكلر

ل!!ر!بريكلك!-،!*ح*لآكاؤبر3؟!م؟4م!

كازر--،!3يركا!صص-ض!!!لأيرص4س؟،صك!-لالالأ
!لإاىك!لا!صء33كاءعككل3ئربرصع4بمبرسبن

!وى؟،حس!ء!!ء،*ءش!لم؟كالم(لم!!1

!ص؟اعكا3-3!ء*،*ىء*33يرلمزرىل!!أ!!?س-ء *ص!اىاير!1لااأس!؟؟حمح!

اعع،!كا،اكا-!ر!،ء7،*ء؟!لملا؟3!ا"3

يمذضيه!3صلآى-كحم،3مح!مس-كا،كا/"?كايهكلاكاكا!!في،و2!كا!"-رز
ء*3!كل*ء"!!س!صلمء*!ص

!ءصكا+ء!سء*ص،ء!*7،كا

!ير!؟؟كي"!!!ركاكا،س3!قيكألمث!*يزلم/ع*هئر

ث!?ى4يرى

تحي!ع!!كؤ!مءير7!!-3/*

ئي!!!رءبه!**صالمفي"،!بز،!ز
بربر+!كاء!؟ط!!س!

!؟"!لر+ءط!6!ر؟صصص

!؟ى-كاكاكا؟/بر4رركركالم

أكاأ-؟ر،ي47ج4لإكايركائن

فيل!!يرص!ع؟ينلم،كا

يىلأ4لأر!كا7كا!كا!بخءك!!!كا

،7بر%،ير؟ص3،رزكا!كا/ددلا-كاو--!/علح!ير33/

ع4لأ/4لم؟7\لآس"ع1ع،-،ي43ع،ع؟سلأصصخ

+؟لمير-خ4فيكاتم؟-/،علأ!!!؟خ؟

ى!4ءكا7،عير!تر؟بم!ىلمخ!آ

!*و*!!كاكا؟*بر!ا

خكا!كا!!ءكا/كا!خ"برررءكا-كاعكاكاص،؟4

--اىكا/؟كاكا

!ير?!!كاضكاكا!ى*/،لم!

؟-؟!!!ء

ا-كاع/قير

أ!ا!!،كا؟كاكاع*غ!!او!أعل!!إكا

كا-ورتن4لمحثؤتئ!،!!

!!كا"
/كادلاكاكاكاكاكا!

كاكالأكاكارركا

ىكا!/وركا-ىعكا

كا،-كا--كا

ععجعررءكاس*كا

كااكاصكا"!ءخ!كاج-

اخى"ء!كاج،عء

كا!عكا!اكاع+ *!
\!!ءكا+/!كاص-كا!(كاعكا"

-!!لأ

اءصلأ!،،لميرع

لاكاكا-!!ر؟ع

ر،ى!3،!!

!ءلأكااقكاأ!"كااءلأ

كا،لأكاكا/ع4؟!كارزض-

-؟كا!كااعىاصىع

كا،رزكا،لأزر!؟تن

،عىع؟،لازر؟؟ص؟لآ!لملإع!!؟،،/ء؟

رركا33%!ق//؟!ح!!كغ

خلا!يركايما؟ءا،كأ-ىلم

3؟خ،!؟كاع/!-!رر!3

تمشيخيثبمتهؤ""

3743!نمنيهخز،خ،أولمع

!يخ*

كا؟كا،عكا؟،3

-ء*ءسكاعكلف!كاى

يه!-!"ء؟،!!4!كا/ع-!ع

!وعح!ه!س"؟يجييم

ير؟-كاكاورلىير

*يما!إ!!!حؤإىيه!تن

؟؟لأ-لمزرا،ءجبر*!لأ--بنةإ

قى؟-/و-!كافي!

!4كارز!!فيل!ي/ع

كا!زر!ور،ا؟!!ش!ج"!كازركاكا

كاص؟ع؟،لا

لالا؟-كا-3-وء

3-3//عو

عكا!3كاكاكا
"

!-كاكا
كاع

-
كاكاء -

ع4-كا

كا/ع-3
7ء"،كا

!ء،و-كا

رز!!!3كا4كا

!!و?كا

كا4/ء/كاعكا

سلآ،،لأء1كاع !كا

سء!!!م13

!لا4ئنكا؟كاتجو؟سلملإ؟ءكاكاء-!ع

،كالا!3كايريركا"ع3ا-

!ءير!!!ش!!لا3\و!ء"ور

كاث!!"ءبركا

!ءإ!"قيإس!!ة!

كا!4كابنيبرعصع!كالإ

زرء،!ءبر؟ىوركأ!ةتج،*"

:كاع!/لا!لمح!!!؟4،!أ!!لم

!كل!؟كالاع؟ال!؟ىقي!س2ءكا

،:؟لأ!ررفىء!ىاى

ء،أكاكاكا؟روبركا؟!طثينلإك!*كا

كالما"زرج!!،كار4كاكاكا-كا

اءكااكاكااوكالأبرجآ؟ش،كاكأخص

!صئر-ىكا*!ير!3كالالاص

4ع!كاكاءكا-يربر،ثر4-ص

،ءاكا-كاعا!ظ!كا

،خكا،تجغفي-!،ع،-؟3قرر

ىلاغ+!كالاعءكا!!!نمءلمكاكا؟كا!؟!؟كاكاكاععكا،

!برح!يزكأ!4تمصتىعفي

كا؟كاكا!-!ير?كاءكاع!نم3قيصاأح1!\أة*!-ء؟؟!*؟?لأح

3!ئن!ا!لمكز؟ير

!قئك!لمئيوطما؟

؟بر!؟"7؟ىكا!؟

أر\،!جرءا؟!ح!ء؟كارز؟!زر

3!3تجكا4/؟!!ا*بنولم

*عيم،ءكاء!ع9بربرئنكاءلمءغ

لاء"؟3كالأ
ع3،+كاكا-لم

!لا"""كاء

كاءور،؟ىدءع،ع،

!ع3،ىكاىلا

3،صى،خرركا

كا!ء؟

-كاع

-،*كا"4كا!ؤع

/ع!؟؟لم

كاكا!!،ش*؟كا*كاءلم

كا3كاءكا/كاكال!

لاكاع*!!سكاءىكااعلأ
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اتءاحلال.اسسطحامعال!شيتعيراتسعصاديخعلىالفصول

أصعر،مساحةداتالداكةالاطة!وحرأالقطيةاغمةاتظهرالمربحى

تردادليسماالقطبيةاغمةاشتنكمشالحريحىالصيروحلالأما)اليمير(.

اجسار(.)ا،اطساحةفياللودالداكمةالمناطؤ

،ال!رضعلىمنهاأق!طالمريخعلىالحرارةودرجة

وتباإقل.الأرضمناسشمساعنأبعدالمريخإنحيث

حلالشمالا055عرضخصأعندمسجلةحرارةدرجة

درحةأعلىتبلغبيمما،م4251-المريخيالليلوفىالشتاء

م531-الصيف!شيالمريخياجوماخلالمسجلةحرارة

يمكنالمريخعلىالحرارةودرجةالامشواء.حطعندوذلك

حتىوتنخفضالا!متواءعندم517إلىفجأةترتفعأن

القطت.عندالليلفيم43-51

كظ!أخمالم!أربعةالمريخكثاشةتبلغ.والكثادالكتلة

انو:.الأرضاكتلةعشروكتلته.الكثافهان!:.الأرض

أصمعطحاعلىالجاذبيةقوةلمحان،الكتلةصغروبسبب.الكتلة

فالجسما.الأرضيةاالجاذبيةقوةأثمانثلاثةحواليتعادل

المرلعلىوزنهيكونالأرضاعلىكجمأ..يزنالذي

كج!.38حوالى

.صغيرانقمرانالمريخحوليدورأ،قمار(.)1التوابع

مساشةعلىوهوالمرلقإلىوأقربأكبرفوبوسالأول

أج!ى(ا)الصورة،دبموسصورقدر.وفوبوسديموس،قمرانلهالمريخ

صولوسيطص،اليسرىوالصورة.أ!اي!صىالدوارالمصائياورار!ساطة

اليمر!.ع!سعيدايظهردبمولم!ليماتمالمريسارعلىمصيئةلقطة

323حواليقطرهويبلغ.المريخمركزمنكم033/9

حولويدور،كما8القطبيقطرهبينمااستوائهخطعند

ديموسوالثاني.الساعةولصمفساعاتسبعالمرلبم

بحواليالكوكبمركزعنويبعدالأولمناصغروهو

ساعة،03حواليفىالمريخحولويدور،كم)00523

القمرينهذيناكتشفوقد.أحصم.حوافييبلغهوقص!إ

.ام877عامهولاسا!الامريكيالفلحي

"ام659عامفي.المريخإلىالفضائيةالرحلات

المريخكوكبمنأمريكيةفضاءسفينةأولاقتربت

عاموفي.كم9)846مسافةإلى،4مارينروهي

إلى7،ومارينر6مارينرالمركبتانوصلتأم969

منكم3ر002بعدعلىكانتاحيثأقربمسافة

مسافةإلى9مارينروصلت،م7291عاموفي.المريخ

المريختوابعتصويروامشطاعت.المريخمنكما،006

منوالكثيرالكوكبس!علىترابيةوعاصفة

دارام،719عاموفيالسطيح.علىالموجودةالتفاصيل

المريح،حول3،مارسأصسوفييتياالفضائيالمسبار

هبوطأولهبطت،السطحإلىكبسولةأطلقول!ش

أرصعلتالكبسولةولكنالمرلقسطهحعلىبرفق

ولمفجأةتعطلتثمفقط،لانية02لمدةمعلومات

مركبتاأرسلتهاالتيوالصور.ذلكبعدشيءأيترسل

نيزكيةحفرآثارأظهرت،9ممارينرو4مارينرالفضاء

عرحفرأيمطلقاالف!كيونيشاهدولمبسطئالمريح.

المريخأن4مارينرأظهرتوأيضا،.ال!رضمنالمريخ

يذكر.مغنطيسيمجاللهليس

فيالمريخعلىأفايكنجالأمري!!اأصفضاءامسبارهبط

خطقربالصحراويةالمنطقةفيأم،769يوليو02

الشمالفى2فايكنجهبطذلكوبعد.المريخيالاستواء

صوراالمسبارانأرس!!وقد.العامنفسمنسبتمبر3يوم

وقام.السطحلمعالمقربعنوالدقةالوضوحغايةفي

التربةمنوعيناتالجويأمخلافابتحليلأيضاالمسباران

الآنحتىيستطئالعلماءولم.هناكحياةآثارعلىللعثور

اللأتحادوأر!عل.المريخعلىحياةبوجودالجزمأوتحديد

تالغإلىمأهولفنغيرفضاءمركبتي)!عابقا(السوفييتي

الفضاءفيفقدتالأولى،أم889عامالمرلموبوس

فيفوبوسسطحعلىهبوطهاقبلبهاالاتصالفقدوالثانية

المركبةأرسلتام،799يوليو4وفي.أم989عام

ساعاتبعدالمريخمنصوراباثفايندرالأمريكيةالفضائية

قدباثفايندررحلةوكانت.سطحهعلىهبوطهامن

شهور.7استغرقت

رحلات؟الشمسىالنظام،الكوكبأيضا:انظر

الففاء.
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)وليسماثانبنعمرانبنتمريم؟(.-؟)مريم

نساءأطهر(،السنينمئاتبينهماإذموسىأبيبعمران

وأمها.السلامعليهعيسىاللهنبىأمالبتولالقانتةالعالمين

إسرائيلبنيرؤوسماثانبنووكانفاقوذ.بنتحنة

وفاتها.أوولادتهاتاريخيعرفلا.وملوكهموأحبارهم

زصيااللهنبيأنذلكفيالقصةكانتبها.الحمل

إحداهمابأختينمتزوجينكاناماثانبنوعمرانبرخياابن

يحيى،أمفاقوذبنتإيشاعوهيبرخيابنزكرياعند

مريم،أمفاقوذبنتحنةوهيعمرانعندالأخرىوكانت

أيستحتىالولدحنةعنأمسكقدوكان،السلامعليها

ودعتللولد،الأمومةعاطفةعندهاتحركتثم،وعجزت

لبيتخادماتجعلهأنونذرتولدالهايهبأنتعالىالله

تعلمولمبطهامافيفحررت،بريمفحملت.رزقتهإنالله

فتقبلمحررابطنيمافيلكنذرتإنيرب):فقالتماهو،

نذرت:والمعنى35.:عمرانآلالعليمالسميعأنتإنكمني

للهخالصاوأشمغالهاالدنياعنعتيقابطنىفيأحملهمالك

.المقدسلبيتكوخادماتعالى

ويكنسهعليهيقومالمعبدفييجعلالمنذورالمحرروكان

يقيمأنبينخيربلغفإذا،الحلميبلغحتىولايبرحويخدمه

التخييربعديخرجأنأرادوإنشاء،حيثيذهبأنوبن

منهم.علمعلىخروجهليكونالسدنةمنرفقاءهأستأذن

مافيمريمأمفحررت.الغلمانإلامنذورامحررايكنولم

ماذأويحك:عمرانزوجهالهاقالذلكفعلتفلمابطنها.

عورةوالأنثى،أنثىبطنكمافىكانإنأرأيت؟صنعت

عمرانفمات،ذلكمنهمفيجميعافوقعا،لاتصبلذلك

فقالت،جاريةهىإذاوضعتها،فلمابمبمريمحاملوحنة

تعالى:اللهإلىاعتذاراغلاما،يكونأنترجووكانت،حنة

الذكروليسوضعتبماأعلمواللهأنثىوضعتهاإنيرب)

فيه،والعبادةالمعبدخدمةفيأي.36عمراد:آلكالأننى!

والأذىوالنفاسالحيضمنومايعتريهاوضعفهالعورتها

العابدةبلغتهموهي36.:عمرانآل!مريمسميتهاهـاني)

وقتها.فيوأمثلهنالنساءأجملمريموكانت،والخادمة

قال:قالأنهعنه،أللهر!يأنس،عنرويففم!ائلها.

ابنةمريم:أربعالعالميننساءمن)حسبكءل!اللهرسول

خويلد،بنتوخديجة،فرعونامرأةوآسية،عمران

،!دبنوايالىمذيرواه!!(حمدبختوفاطمة

صل!!هيد،النبيإن:قالعنه،اللهرضى،هريرةأبيوعنصحئ.

يولدحينالشيطانيمسهإلامولودآدمبني)مامن:قال

رواهوابنها(مريمغير،الشيطانمسمنصارخافيستهل

لآحسن!بقبولريهافتقبلها):تعالىاللهوقال.البحاري

:النذيرةاللهفتقبلأي:النذيرةإلىراجعةالهاء370:عمران

37.:عمرانآلحسنا!نباتاوأنبتها)حنةبنتمريمأي

تنبتفكانت،ولانقصانزيادةغيرمنخلقهاسوىيعني

وقال.الطويلةالمدةفيالمولودينبصتكمااليسيرةالمدةفي

حتىحسنانباتاورزقهاغذائهافيربهاوأنبتها:جريجابن

بالغة.امراةتمت

فلفتها،حنةأمهاأخذتهامريمولدتلماقالوا:كفالتها.

أبناءالأحبارعندووضعتهااب،المحمإلىوحملتهاخرقةفي

أمرالحجبةيلي"كماالمقدسبيستيلونيومئذوهمهارون

فيهافتنافس،النذيرةهذهدونكم:لهمفقالت"،الكعبة

فقال،قربانهموصاحبإمامهمبنتكانتلأنهاالأحبار

فقالتخالتها،عنديلأن،مةمممبهاأحقأنازكريا:لهم

الناسلأحقتركتلوفإنما،ذللقلاتفعلالأحبار:له

نقترعولكناولدتها،التيلا:مهالتركتإليها،وأقربهم

ثم،ذلكعلىفاتفقوا،سهمهخرجمنعندفتكونعليها،

نهرهو:قيلجار،نهرإلىرجلاعشرتسعةوكانواانطلقوا

التيأقلامهموقيل،سهامهمأ-ب:أقلامهمفألقوا،الأردن

فوقزكرياقلمفارتفعالماء،اشالتوراةبهايكتبونكانوا

رأسوكانالماء،فيورسبتأقلامهموانحدرتالماء

لآزكريا!وكفلها):تعالىؤولهفذلك،ونبيهمالأحبار

عليهاأغلقخرجإذاوكانما.1بأمرقامأي.37عمراد:

37.:عمرالىآلرزقا!عندهاوجد)غرفتهادخلفإذابابها،

من)هو:فتقول37.:عمرانآلهذا!الكأنى)لها:فيقول

37.عمراد:آل*!اللهعند

ومريمالنجاريوسفكانوولاا"تها.بعيسىحملها

يوسفوماءماؤهانفدإذامريم،وكانتالمعبد،خدمةيليان

فيهاالتيالمغارةإلىوانطلق"،قلتمنهحاواحدكلأخذ

منيوموفيالمعبد.إلىبسجعانثم،منهفيستقيانالماء،

،المغارةدخلتحتىوحدهاللاستةطءمريمأنطلقتالأيام

بشراإليهااللهمثلهقد،السلامعايه،جبريلعندهافوجدت

قالتت":سويابشرالهافتمثلرو!طاإليهافأرسلنا)سويا،

رسولأناإنماقالير*تقياكنتإز!منكبالرحمنأعوذإني

ولمغلاملييكونأنىقالت-"!زكب،ضحلامالكلأهبربك

هينعليهوربكقالكذلكقاليربخياأكولمبشريملسسني

مريم:مقضيا!أمراوكانمنال!ورحمةللناسآيةولنجعله،

فنفخ،اللهلقضاءاستسلمتذللثلهاقالفلما17.21

درعها،مريملبعستعنهاافحرففلمادرعها،جيبفي

وانصرفتقلتهاملأتثم،السلإمعليهبعيسىوح!لت

عمهاابنوعرفهواتضحالح!سلازدادولماالمعبد.إلى

كانتعملكلوكفاها،نفسهفىذلككتم،يوسف

وانتفاخوجههاوكلفلونها،اصفرارمنرأىلمافيهتعمل

قوتها.وضعفبطها

فاحتملهايوسفبهاخرجنة،سهاودنامريمأثقلتولما

منقطعفيمصرأرضمنقريباكانإذاحتىلهحمارعلى



ةسور،يممر841

نخلةأص!!إلىفألجأها،النفاسمريمأدركقومها،بلاد

الشتاء.زمنفيوذلك،يابسة

تلكوكانت،النخلةإلىالتجأتالخاضبهااشتدولما

الأمراشتدحينفقالتلح!ا،بيتلهيقالموضحعفيالنخلة

تحتهامنفناداهابإ!منسيانسياوكنتهذاقبلمتياليتني)

بجذعإللكوهزي-"ةسرياتحتكربكجعلقدتحزنيألا

لما:أ!اوقا.2352:!ريمجنيا!رطباعليكتساقطالنخلة

إذاباردعذبماءمننهراأعاالدهأجرىعيسىولدت

قد)تعالىق!رلهفذلك،اسعتعملتهإذاوفاتر،منهشعربت

إليكهزي)لهاوقيل.42:!ريمسريا!تحتكربكجعل

رطباعليكتساقط)حركيهأي25.:!ريم!النخلةبجذع

ما:خيثمالردئدنقالطريا،غضاأي.25:مريم!جنيا!

منخيرللمريضولا،الرطبمنخيرعنديللنفساء

العسل.

مريملأمته،تعالى،اللههيألماقومها.إلىعودتها

فكلي):تعالىقالولادتها،أمسبابلهاويسرأمرها

إنيفقوليأحداالبشرمنترينفإماعيناوقريواشربي

.62:مريمإنسيا!الدوماكلمفلنصوماللرحمننذرت

ومعهاأهلهاعلىدخلتفلما،تحملهبعيسىمريمفأتت

هارونأختيافريا-"بزشيئاجئتلقدمريميا)قالواالصبي

.2728،:مريمبغيا!1أمككانتوماسوءأمرأأبوككانما

نأ،عيسىإلىمريمفأشارتالولد؟هذالكأينفمن

المهدفيكانمننكلمكيف)وقالوافغضبوا،كلموه

المهد:فيوهوالسلامعليهعيسىفقال!2.:مريمصبيا!

نفسهعلىفأقر3...مريم!الكتابآتانياللهعبدإني)

وإقامةللنصارىت!صديباكلامهأولوكانبالعبودية

عليهم.للحجة

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

سورة،مريمالمسلامعليه!رياز

اصصرايةاالسلامعليهعيسى

الكريمأغراناسورمنمريمسورة.سورة،مريم

عدد.عشرةالتاسعةالشريف!المصحففيترتيبها.ا!لكية

لتلكتخليدامريمتسميتهاجاءت.وتسعونثمانآياتها

اللهإظماقثم،أببلاإنسانخلقفي،الباهرةالمعجزة

غريبةأحداثمنجرىوماالمهد،فيوهوطفلللوليد

.السلامعليهعيسىميلادرافقت

اللهوتنز،التوحيد،تقريريمةال!صالسورةهذهغرض

بالبعثالإيمانعقيدةوتثبيتبه،يليهتلاعماوعلاجل

والإيمانالتوحيدحوليدورالسورةهذهومحوروالجزاء،

ومنهج،المهتدينمنهجوليان،ووحدانيتهاللهبوجود

الضالين.

مبتدئةالأنبياءبعضلقصمصالكريمةالسورةعرضت

سء،كلعلى!درالدهولكنزكريا،اللهنبىلقصة

لقصةالسورةوعرضت.دعاهإذاالداعيدعاءيسمع

وإنجابهاالعذراءمريمقصمةهيتلك،وأغربأعجب

تبرزأنالإلهيةالح!صمةشاءتوقد،أبغيرمنلطفل

اثارلتظل،أببلاأممنعيسىبميلادالمعجزةتلك

القهار.الواحدبعظمةالأبصار،أمامماثلةالرلانيةالقدرة

ذكرتثمأبيهيمإبراهيمقصةعنكذلكوتحدثت

،ويعقوب،إسحاق:أص!صامااللهرس!والتبجيلبالثناء

ونوحا،،ريسدوإ،عيلسماوإ،رونوها،وموسى

الرسلوأن،الرسالةوحدةإثباتذلكمنوالهدف

الشركونبذأدله،توحيدإلىالناسلدعوةجاءواجميعا

أهوالوعن،القيامةمشاهدبعضعنوتحدثت.والأوثان

اللهبتنزيهال!صيمةالسورةختصتر.الرهيباليومذلك

ضلالاتعلىوردتوالخطر،،والشريكأ!لد،اص

.برهانوأقوىبياد،بأنصعالمشرك!ت

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

مريم.بمالكريمالقرانسور(،وسوره

المعتددةالمناطقفيتنمونباتاتمجموعةالمر!

شفتينهيئةعلىيسقسمزهرولها.العالممنوالدافئة

الباهتوالأصفرالأبيضمنهاعديدةألواناويحمل

منالكثيرونويستخدم.والقرمزيوالأحمروالأزرق

أنواعاالحدائقأصحاب

فيهابماأطزخرفةمنها

لهالذيالناعمالقرمزي

وتعتبر.باهرةحمراءأزهار

الأصليموطنهالبرازيل

أجزاءفيينموولحنه

وتعتبر.العالممنأخرى

التىالحدائقناعمة

ةن!!لإعطاءتستخدم

المجموعةمن،للطعام

المريمية.المريمية

القصعين.:أيضاانظر

اصاعم(.االصوف)أعامالأغنامانظر:اووليو.

-3121هـ،968-016)دولة،لمرينيينا

الطبقةإلىالتاريخيةالمرينييندولةأصولترجعأم(.465

جماعاتوكانوا.البربريةزناتةقبائلجيلمنالثانية

فرأى،ملويةإلىسجلماسةإلىفجيجبينمتنقلةوأحياء



914كتاب،ميرلمزاا

الأندلص!،فيملكهمتثبيتفيمنهمالاستفادةالموحدون

فيحسنابلاءوأبلواالجهاديةالموحدينلدعوةفاستجابوا

.الأركثةمعر

المرينيونبدأالضعففىالموحديندولةأخذتوعندما

فيبهمواصطدموا،الموحديةالدوأسةأطرافعلىيغيرون

وتقدمواوهزموهم،أم226هـ،623صعنةكبرى!ةمعر

الموحدينحكمإسقاطثم،فاسإسقاطفينجحواأنإلى

وأصبحوا،أم962هـ،668عاممراكشعاصمتهمفي

زناتةثورةإخمادهذاجانبإلىواستطاعوا.بالمغربقوة

عبدالمؤمنبنيعلىوالتغلبعبدالوادبنيشوكةوكسر

وضعواوبذلكالحفصيين،ودحرسلا،عنالأمسبانيينورد

الأدنىوالمغرب)الجزائر(الأوسطالمغربعلىأيديهم

)تونس(.

الأندلسفىالأحمربنياستنجادلصرخاتواستجابوا

المسلمينقوىتحطيمفيالأسبانيينأطماجضدللوقوف

وردوا،م9621هـ،686عامالاندلسإلىفخرجوا،هناك

جاههم.ايةحمربنيإلى

نأإلامختلفةفتوحاتمنتحقيقهاستطاعواماورغم

الصراعأهمها:ومنالدولةسقوطفيساهمتأشياءهناك

دولتين:إلىفانقسمت،لةالدوهذهفيدبالذيالداخلى

المغربوفقدت.لعبدالرحمنومراكش،العباسأيلابيفاس

أدىكذلك)الجزائر(.الأقصىوالمغرب)تونس(الأدنى

إضعافإلىوالحفصيينالموحدينمعالعنيفالصراع

واستفزاز،الترففيالحكاممبالغةإلىإضافة.قوتهم

وشاويل.هارونهمايهوديينوزيرينبتعيينهمالشعب

علىوالاستيلاءوإغارتهم،البرتغاليينلطمعكانكذلك

دولتهمإضعافعلىأثرهأم514هـ،818سبتة

الشمالنحوالعثمانيينلتقدمكانكماوسقوطها.

فىالأثرأكبرفاس،منطقةفىالمرينيينوحصرالإفريقي

عنالمعلوماتمنلمزيد.السعديينيدعلىسقوطهاتسهيل

تاريخ.،ا!لغربانظر:المرينييندولة

نأويمكن.للحياةنظرتهأوالعقليةالشخصحالةالمزاج

إلىساعةومن،يومإلىيوممنشخصأيمزاجيتغير

الأمراضبعضهناكأنإلا،الأوقاتبعضفىأخرى

وأالقطبثنائيالاضطرابتسمىالتىالمعينةالعقلية

مزاجتعكرأنشأنهامنالاكتئابىالهوسيالافحطراب

وأ،السعادةأوبالحزنالمرضىيشعر.واضحبشكلالمريض

فيتغير،وأضحةأسبابهنالكتكونأن.بدونالإثارة

نأالنفسانيينالأطباءبعضويعتقدلاخر.وقتمنمزأجه

كما.مزاجهمتعكيرهىالمرضىلهؤلاءالأسامسيةالمشكلة

قابلغيريبدوالذيالمزاجأنالنفسانيونالمحللونيعتقد

وأ،والرغباتاللاوعيأفكاربىمببيكونأنيمكنللتفسير

الآنحتىمعلوماتلديهمميسولكن.بالذنبالشعور

الاعتقاد.هذاتبرهن

البالبنسعارافيهايعرضبيع4عمدبالعلئىالمزاد

ويتلقى،البيعالدلالويدير.المبيعالمعروضةدلموادمتزايدة

القديمةالأثرياتعلىغالباالمبيعةالموادوتشتمل.العروض

والأثاثالصناعيةوالمعداتالتجاريةوالعقاراتوالأبنية

،والسيارات،والمواشي،المزارعومنتجات،المنزلي

أسوأقفيالمواشيأصععارمعظموتحدد.الفنيةوالأعمال

الحبوبأيضاالعلنيبالمزادللهيموتعرض.العلنيالمزاد

بورصةفيالمبيعةوالأسهم،أكجاريةالهيئاتبوساطةالمبيعة

اللأسهم.

سبيلوعلى.العلنيللمزادالوعلنيةالقوانينوتختلف

قبولعدميحددأنللبائعانينالقماأحديجيزقد،المثال

يمكن،عامةوبصورة.معينرخمعنتقلالتيالمزايدات

نموذجين:إلىالعلنيةالمزاداتتقسيم

وفيهاشيوعا،الأكثرالنموذجومي.مشروطةمزادات

لممامشروطمزادهوالمزأدأنيفترضأنللمزايديجوز

هذابموجبالبائعويحتفظ.ذلاثغيرعنالإعلانيجر

أحسماإذا،البيععنالمعروضةالمادةحجببحقالنظام

المزايداتإلىالدعوةوعندى،فيا.يكنلمعرضأعلىأن

يتموعندما.أعلىعرضتقديمإلىالمزايدينالدلاليدعو

يرفضأنالمالكبمقدوريبقىالأعلإء،المزأيدةإلىالتوصل

يعلنالدلالفإنمقبولآ،العرضكانإذاأما،العرضقبول

ويستدعىالعرضقبوليعنيو!ذا،بيعتقدالبضاعةأن

ملزما.عقدا

جانبمنتعهداتوهي.مشرأسطةغيرمزادات

قدولكن.الأعلىالسعرضيعمالذيللمزايدالبائع

معين.رقممنالأقلالمزايدةفولعدمالبائعيشترط

رقميفوقالذيالعرضأو،الأطىالعرضويستدعي

شروطبموجبهالدلاليعلنملزء،،عقدأ،الأدنىالحد

إلىوقتأيفيعرضهر!محبأنللمزايدويحق.البيع

.الدلالمطرقةتدقأن

(.المزارع)أدواع!الزراعةانظر:.رعلمزاا

منمكونةمجموعةالمزامير!،ب.كثابالمزامير،

وأ)التوراة(القديمالعهدفيو)دتترنيمةأوقصيدة051

سفرأحياناالكتابويحسمى.المقدسالعبريالكتاب

المراسممنجزءاالمقدسةأكرانيمكانتوربماالمزامير.

فيالمزاميرأوالترانيموتردد.إسرائيلبنيقدماءعندالدينية

والنصرانية.اليهوديةالصلواذتفيالحاضرالوقت
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ماأوإسرائيلبنيتاريخعلىالقديمالعهدأكثريحتوي

العهدمنخاصجزءهىوالمزامير.لشعبهالدهأوامريسمى

تكشفوهي.للهالناساممتجابةعنتحكيلأنها،القديم

السواءعلىوالأتراحالأفراحتدهمهعندماالفردمشاعرعن

وشكرحمدتراتيلعلىالمزاميرتشتمل.اليوميةحياتهفي

هوالمزاميرأشهرولعل.الشدةأوقاتفىوصلوات،لله

حاجةبىليسرعانيالله"يبدأ:الذي23رقمالمزمار

".لغيره

داود.الملكإسرائيلبنيقائدإلىالمزاميركتابيرجع

من73كتبداودأناليهودعسدالمتواترالمعتقدفحعمسب

لهذهداودكتابةفيالعلماءمنكثيرشكوقدالمزامير،

له.تكريماكتبوهاالذينهمآخرونيكونوربماالمزامير.

القرنفيداودالملكزمنفىكثيرةمزاميركتبتوربما

جاريةالمزاميربعضكانتوربماالميلاد،قبلعشرالحادي

منأسبقتكونفقدولهـذا،اغديماالأدنىالشرقأكانيفي

ولذلكبالمزامير،التوراتيينالأنبياءمنكثيرتأثرولقد.ذلك

عهدعلىوضعهتمقدالكتابمنكبيرجزءكانفربما

وقدالميلاد.قبلالسابعالقرنسنواتفىبدأالذيالنبوة

)حوالىلاحقاوقعتتاريخيةأحداثاالمزاميربعضتعكس

الميلاد(.قبلالخامسالقرنسنوات

لأضخماسمالأوليةالأسنانمزدوجات

ويزن.الأرضوجهعلىعاشتالتىالكيسيةالحيوانات

فىأنهيعنىمماكجم(،000.2)طنينحوالىمنهاالواحد

الالىوهىالضحمة،الومبتحيواناتسةالأوليةالأسنانمزدوجة

آكلةالأمتراليةالحرايةالحيواناتهدهلعصكالتربما.سقرضة

القردوحيدحححهالمحيتعدلوكانت،التاريحقملموجودةالأعشال!

.)الكركدد(

منالحيواناتهذهكانتتقريبا.القرنوحيدحجم

أمشراليافيعاشتالتى-العشباكلة-العشبيةالحيوانات

لهذهمتحجرةبقاياوجدتوقد.الجديدةغينياوفى

تم،واحدةوسنالفكعظممنجزءاكانتالحيوانات

الحيواناتهذهأنالعلماءوأدرك.أم083عاماكتشافها

عليهماوأطلقوا.كبيرتينقاطعتينتمتلككانتالغالبفى

وقد.أماميتينسنينوتعنيالأوليةالأسنانمزدوجاتاسم

علىعثركما،كاملةعظميةهياكلعلىبعدفيماعثر

جنوبىفىكالابونابحيرةفيالمتحجرةبقاياهاأكبر

أمشراليا.

الحرارةتحولكهربائيةنبيطةالحراردةالمزدوقي

المزدوجةتصنع.حرارةإلىالكهرباءأوكهرباء،إلى

مثل،الاسلاكمنمختلفيننوعينأطرافبجدلالحرارية

يتمكذلك.اتصالنقطةلتكوينمعاوالنحاسالحديد

.أخرىاتصالنقطةلتكوينمعا،الأخرىالأطرأفجدل

المتصلالأميترجهازفإنواحدةاتصالنقطةتسخينتمفإذا

سريانيوضحسوف،الاتصالنقطتيبينالأسلاكبأحد

الفيزيائيالعالمقامحراريا(.)مولدحراريكهربائيتيار

عامالتأثيرهذاباكتشاف(سيبك..جيتىالألمانى

بدلأالحراريةبالمزدوجةبطاريةتوصيلتمماوإذأ.ام182

تصبحسوف،الاتصالنقطىإحدىفإنالأميتر،من

هذالاحظمنوأول.باردةالأخرىتصبحبينماساخنة

عامبلتيه.أي.سيجيالفرنسيالفيزيائيالعالمهوالتأثير

.ام834

وكذلك،للحرارةمقياساالحراريةالمزدوجةتستخدم

أجهزةفىتستخدمأصبحتكذلكالكهرباء.لتوليد

،حرارةمقياساالمستخدمةالحراريةالمزدوجةوفيالتبريد.

المرادالحرارةدرجةبتحسسالاتصالنقطتىإحدىتقوم

ثابتة.حرارةدرجةفىالأخرىإبقاءيتمبينماقياسها،

،الاتصالنقطيب،الج!دبقياسالجهدفرقمقياسويقوم

.الحرارةدرجةويوضح

يبرزمزخرفعمودأيضا،الميزابلهويقالالمزراب

الماء،لإخراجسكنيبرجأولعمارةالعلويالجزءمن

عليها.الأمطارمياهتنسابأنمنالبناياتجدرانولحماية

وأالحجارةمنسوداءرؤوسااليونانالمع!اريينقدماءألحق

فىجوفاءقناةوهناك،البنايات)كورني!ث!(أفاريزإلىالطين

البناية.خارجخلالهاالمياهتنسابالرأسداخل

جزءاالمزاريبأصبحت،الوسطىالعصوروخلال

القوطيونالمعماريوننقل.القوطيةالعمارةفىمألوفا

أشكالذاتمزاريبوأبدعوا،القدامىاليونانيينتصميم
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فيالوسوالعصورمنمبنىجوافع!مزخرفةحدابةمزاريب

بفرنسا.أمياد،

المنحوتة()الصورالأشكالاكانت.النحتفنفىشاذة

إلىالمزاريبهذهأكبريمتدحيوانيا.وجزءاادمئاجزءا

البناية.جدرانمنسم9.

الكمير.:أيضاانظر

طرازذاتأمريكيةمزرعةالترلمحيهيلأالمزرعة

النزلاءويكون.المالمنمبلغمقابلالنزلاءبهايحل،غربي

والراحةالاسترخاءفييرغبونالذينالمدنسكانمنعادة

الثلاثةالإخوةأنالمعتقدومن.الطبيعةأحضانفيوالعيش

ترفيهيةمزرعةأولأسسواقد،إتيونوولس،وألدنهوارد،

شريدانمنبالقربام،409عامفيالأمريكيبالغرب

ويومينج.في

الأصلفيالترفيهيةالمزارعبعضتكونماوعادة

النزلاءباستقبالوتقوم،الأغنامأوالماشيةلرعيمزارع

مزارعبعضولكنثانويا.نشاطاذلكباعتبارعنهموالترفيه

والسعادةالبهجةإدخالفيكاملبشكلمختصةالترفيه

المناطقفيالترفيهيةالمزارعمعظموتقعالنزلاء.نفوسإلى

مكسيكوونيومونتانابولاياتالماشيةبهاترعىالتى

وكولورادوونيفادأوكاليفورنياوأريزوناوويومينج

ركوبفيأوقاتهمالمزرعةنزلاءويقضي.وأوريجون

والصيد،القنصوفي،الجبالبشعبوالمشي،الخيل

الماشية.رعيفىالأحيانبعضفيويساعدون

الأفرادمنجماعةتديرهامزرعةالجماعيةالمزرعة

وأ،!الا!ضاكالمزرعةالجماعةهذهوتمتلك.تعاونيةبطريقة

قدأونفسها،الجماعةهذهإلىينتمونأفرادبحضيمتلكها

الجماعيةالمزارعمعظمفىالعمالويتقاضى.الدولةتمتلكها

إلىبالإضافةمنتجاتهامنوجعضاالمزرعةأرباحمننصميبا

فيالعماليساعدقدالدولمنكثيموفيجدا.ضئيلأجر

عنتختلفالجماعيةوالمزارع.المزارعهذهمثلإدارة

لوكماتماماوتديرهاالحكومة،تمتلك!التيالدولةمزارع

أجوراالحكومةتدفعالدولةءفىارعففي.مصنعاتديركانت

المزرعة.منتجاتمنيسيرا-!زءالهمتقدموأحياناللعمال

استيلاءأعقابفيروسيافىالجماكاتيةالمزارعأدخلت

بدايةومع.أم719عامالبلادفمبالسلطةعلىالشيوعيين

ستالينجوزيفالسوفييتيالرئيسد!أرغمأم929عام

فيوالانخراطأراضيهمعنالتنازلعلىالفلاحينملايين

إلىالمزارعهذهبعضبضمقامب!-وفيما.الجماعيةالمزارع

الاتحادقادةظنفقد.الدولةمزارعألممماهمالينشئبعض

سوفالدولةومزارعالجماعيةلحالمزايىأنالسالقالسوفييتي

التيالصغيرةالأسريةالمزارعمنوءانتاجافاعليةأكثرتكون

عامالثانيةالعالميةالحربأعفإبوفيمحلها.حلت

الصينمنكلفيالشيوعيةالحكومارتحذتام459

النظامحذوالشرقيةأوروبادولومعظمالشماليةوكوريا

السوفييتي.

فىفشلهاعلىالدولةومزارع4اجمايالمزارعبرهنت

معظماستاءفقد"بالشعبيةفلىولم،الشيوعيةالدول

تحكممنوكذلك،الضئيلةوأربا-محهمدخلهممنالمزارعين

أقلالدوامعلىالإنتاجظللذا.الإنتاجفيالصارمالدولة

أمراالغذائيةالموادفيالنقصوأصى!ح،الحكومةتوقعاتمن

لوفا.مأ

حلت،العشرينالقرنمنالثمانيفاتنهايةوفي

فيالشيوعيةالحكوماتمكانالشيوعيةغيرحكومات

تفككام،199عاموفي.قيةالشمأوروبادولمنكثير

شيوعية.غيرمستقلةدولإلىالسابقالسوفييتيالاتحاد

التيالدولوبعضالشرقيةأوروبادولمنكثيراختارت

علىالقائمالنظامإلىالعودةالسوفبيتيالاتحادعناستقلت

للأراضي.الخاصةالملكية

الشيوعية.الى!(بم)ح!اةأوروبا:أنظر.ادوولصرعكة

الطعام)أساكالأسماكانظر:.السمكمزرعة

السمك.صناعة(،والرياضة

الزراعة.انظر:.والزراعةالمزرعة

منبدلأ،متوازيتينبزلاجتينمزود.ةمركبةالمزلجلأ

وأ،الثلجعلى،بسهولةالحركةمز،تتمكنحتى،العجلات

إلا،الرياضةلمزاولةالمزلجاتاستخاءاموبالإمكانالجليد.

فإنباردأ،المناخيكونحيث،العالمأجزاءبعضفيأنه
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تستخدموعندما.للانتقالمهمةو!عائلتعتبرالمزلجات

الجاذبية،بفعلبهاأ!بوطايكون،الرياضةلممارسةالمزلجات

لعضفيأنهإلا.التلجوانبأحدمث!!منحدر،على

التزلجأجلمنإنشاؤهايتممنحدرةمنزلقاتتعدالأحيان

خاصة.

يكسوحيث،الشمالأقصىفيأ!اقعةاأسدوأ!اوفي

المزلجاتتمثل،العاممنعديدةلشهور،الأرضأضلجواالجليد

بعضوفي،والبضائعالماسمنل!صلاشئيسيةالانتقالومعائل

تحرهامزلجاتعلىالناسيسافر،كونأجوواألا!ع!صاأجزاء

الإس!جموكلبويعتبرالإسعيمو.كلا!منمجموعات

.الاحتمالعلىهائلةقدرةلديهقوياعاملاكلبا

مشالىأقسىيتحملبش!ولألاس!!افيالمزلجاتتبى

مننوعوهينوميمزلجةشيوعاالمزلجاتكثروأاسمفر.

.السلاليشبهانبجانب!تالمزودة،أضيقةاالطويلةالمزلجات

فإنه،النوميبمزلجة،الكلابمنجيدفرلقربصأتمماوإذا

الظنسنمزلج!أماكجما.045تبلغحمولةسحبيستطع

أوسئفهيالخامبالجلدوالمكسوةالخشبمنالمصنوعة

يبينالتيالنانسنمزلجةوأممن.النوميمزلجةمنوأخف

فقط.كجم027حمليمكنهاأكجم4وزنها

وأالخيولتجرهاالتيالكبيرةالمزلجاتعلىعادةويطلق

الجليدمركباتاسماالأيائ!!(امن)نوعالرنةحيوانات

وأالخيولتجرهاالتيالجليدكباتمرالروسويستخدم

تسخرلابلاندوفيالترويكا.اسمعليهاويطلقونالأيائل

الثقيلة.أحسلعاحملأجلمنالمفتوحةالمزلجاتلجرالأيائ!!

.الاخشابألواحمنالمزلجاتالأولالإنسانصنع

بعدوفيما.الأرضعلىوجرهامعا،بربطهايقومفكان

وصعرعةبسهولةتتحركسعوفالمزلجةأنالناساكتشف

أسفل(الخشبمنرقيقة)ألواحزلاجماتثبتواماإذاأعظم

وسائلمنهامةوسيلةتعتبرالمزلجاتوكانت،الألواح

العجلة.اختراعتمحتىالأراضيأنواعجميعفيالسفر

الشماليةأمريكاهنوديستخدمهاالتيالمزلجةوكانت

تسمىوح!انت.زلاجاتعلىقاربوكأنهاتبدو

المزلجاتأمريكافىالأوائلالمستوطنونوصنع.توبوجان

تجرهامزلجاتهموكانت.زلاجتينعلىمثبتصندوقمن

.عادةالثيران

التزلجالترويكا،،الثلجمركبة،التزلجأيضا:انف!!

.توبوجانمزلجة؟لوجبمالثلجبسيارات

التزلجفيتستخدمرياضيةأداةتويوجانمرلجة

الجوزية،شرالمنمنالمزلجةتصنع.الثلجأوالجليدعلى

ال!ماميةالاطرافثميمعالقيقبوخشبالمرانوخشب

بقطعببعضبعضهماالشرائحربطويتم،للخلف

المشاركونفيهايحترق،محبوبةشتويةرياصةتوبوجانبمزلجةالتزلج

نيسالعوعهداوالمرالمنالتب.أوسالحليدالمعطاةاللالمرا!!

الأمام.اإلىنهاتحهاعمد!قوسةوهيعحلاتلديها

السطحيصقلثم،واحدةوحدةشكلعلىمتعارضة

م2،ءإلى81.منالمزلجةطولوسراوحجيدا.أصسفليا

الذيالتزلجفريقويتكون.سم4ءعرضهاويبلغ

المزلجةيقودأفراد،أربعةمنالمزالجمنالنوعهذايستخدم

بمزلجةالمتزلجونوحقق.المزخرةفيالموجودالشخص

منأكثرأوثانية03فيم825مقدارهاسرعةتوبوجان

الساعة.فيكم89

توبوجانمزالجبنىمنأولالهنودالصيادونكان

قلفمنمصنوعةوكانتالجليد،علىصيدهملحمل

عظممنتوبوجانأصجمزاصناعةالإسكيموواعتادالشجر.

التزلجأفرعأحد-الثلجبسياراتالتزلجأصبح.الحوت

الأوليمبيةالألعابسماتإحدى-التوبوجانبمزالج

مقدارهالممرعةإلىيصلأنللمتزلجويم!س.الشتوية

أ-بنائيةللمزاالقياسييباإلطول.الساعةفيكما28

.م،3ولا72.بينماالمقاعدورباعيةالمقاعد

بسياراتالتزلجالجليدبمعلىالتزلجأيضا:انظر

المزلجة.بمالثلج

يتكونوهو.الموسيقيةالنفخالاتمنالقريئمز!ر

أكثر.أومزمارأنبوبعليهمركب)قربة(جلديكيسمن

وهناك.انقطاعبلانسبياحادةنغماتالقربةمزماريصدر

ألحاناالأنواعجميعوتحدثالمزامير،هذهمنكثيرةأنواع

للعزفجهازاالقربةمزماريستعمل،نغماتتسعإطارفي

-للفرقالشعبيةأصلرقصاتيستعملماأجاوغا-المنفرد

العسكرية.الجوقاتوكذلك



153المزولة

!ممكونةآلةالقربةمزمار

لتحكلعلىجلديكيمكل!

أربعةعليهمرك!،قرلة

العازفينفح.خشبيةمرامير

السفخقصبةخلالمن

قصبة!تحاتعلىويضعط

الموسيقى.لإخراحالمغني

مزمارهوالقربةمزمارمنالمألوفةالأنواعوأكفر

المشهورةالمعالممنوهوالألمورصتلندي،هايلاند

وهي:هايلاندمزمارمنأنواعخمسةهناكلأسثتلندا،

الرتيبة.للألحانقصباتوثلاث،والمغنى،النفخقصبة

التيالقربةإلىالنفخأنبوبخلالمنالعازفينفخ

ليدفعالقربةعلىالعازفيضغط.ذراعهتحتيحملها

يعزف.الصوتمحدثا،الأخرىالأنابيبخلالالهواء

فتحاتوثمانيمزدوجلسانلهالذيالمغنيعلىاللحن

.مفردةهادئةنغمةرتيبةقصبةكلوتنتجللإصئ!

تحتوأحدترديدمعرتيبتينلقصبتينصوت،يلاحظ

معالأخرىالرتيبةالقصبةوأصوات،المغنىنغمة

منخفضتين.ترديدتين

أحدويعد،السنينآلافقبلقديماالقربةمزماروجد

لهيعرفولا.الامعتعمالقيدتزاللاالتيالآلاتأقدم

فىتستخدمالجهازمنمختلفةأشمكالوهناكأصل،

متفرقة.أماكن

أسكتلندا.أيضا:انظر

الكريمالقرآنسورمنالمزملسورة.سورة،المزمل

.والسبعونالثاف!الشريفالمصحففيترتيبها.المكية

النداءهذامنا!لزملتسميتهاوجاءت.عشرونآياتهاعدد

المزمل!يأيها)كل!لهدللرسولوملاطفةتأنيسفيهالذي

.أ:المزمل

في!!لالرصحياةمنجانباتناولتالمزملسورة

ومحورها،اللهلكتابوتلاوته،الليلوقيامه،وطاعتهتبتله

.والسلامالصلاةعليهالرسولحوليدور

شفيفانداءك!!،الرسولبنداءالكريمةالسورةابتدأت

ورسولهبعبدهورحمتهوجلعزاللهلطفعنينملطفا،

الذيالوحىثق!!موضحوعالسورةتناولتثمعثط.محمد

وأمرت.ونشاطبجدللناسبتبليغهليقوم،رسولهبهاللهكلف

وهجرهم،المشركينأذىعلىبالصبرضل!!إي!الرسولالسوبىة

المشركين،اللهتوعدثم.منهماللهينتقمأنإلىجميلاهجرا

الكريمةالسورةوختمت.القيامةيوموالنكالبالعذاب

بهرحمةالليلقياممنالمؤمنينوعن،رسولهعناللهلتخفيف

.الحياةلبعفشؤونخابهوأصصالرسولليتفرغوبهم

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الهريم.لقرآناسور،(وسوره

ا!رتفاع(.مختلعة)سحبالسحبانظر:.اووول

إسماعيل.م(878-197هـ،،461-71)ءالمزني

ولد،أصولى.فقيهالشافعيا.لمزنيإسماعيلبنيحيىابن

العلمعنهوأخذ،لازمهمصرإلىالشافعيقدمولمابمصر،

بقوةالشافعيشيخهلهشهدالمقربيز(.تلاميذهمنوكان

ايضما:عنهوقال.لغلبهالشيطان،المزنيناظرلو:فقالحجته

بحضرةالكلامعلمفييوما3تكا.مذهبىناصرالمزني

علمفيالخوضوعدم،الفقهابتعلمفنصحهالشافعي

تؤجرلمفيهأصبتإنعلم"لذأبنييا:لهوقال،الكلام

علماءمنكثيرالعلمعنهأخذ.كفرتفيهأخطأتوان

خزيمة،ابن:منهموخراسانوالشاءاوالعراقمصر

كتباالمزنيألف.وغيرهم،!اتمأبيوابن،والطحاوي

الفقهيةأراءهضمنهاالمذهبفيبعمدةالشافعيةعدها

الصغيربمالجامعالكبير،الجامعانحتصربممنها:والأصولية

العقاربوكتاب،والوثائقمالطفيالترغيبالمنثور،

الأمكتاباختصروقد.مسائلهلصعوبةبذلكسميالذي

بمصحر.توفى.الشافعيلشيخه

الزوأيادقياسالمساحونيستخدهـ!اآدةالمزواة

استخداما،الأكثرالعبوربمقرابشبيهةوهي.والاتجاهات

البوصلية.المزواةمندقةأكثرءقراءاتتعطيالمزواةأنإلا

منواحدةثانيةمنأقلبفباساتالمزاويممابعضوتسمح

درجة.110036يساويممارجةا!لىمنجزءو!ط،القوس

الأرجل.ثلاثىحاملعلىتركب!ا،يتم،المزاويومعظم

يأفيالدقيقةبالرؤيةيسمحتلسكوب،بالمزواةيوجد

قراءأتتعطيالتلسكوبتحتأفؤيئصفيحةوتوجد،اتجاه

كما.القوسمنانىوالثوأدقائقوابالدرجاتالأفقحول

التلسكوبيسارعلىمدرجوم!اس،رأسيةصفيحةتوجد

الرأسية.بالقراءةللسماح

علىتعتمد،الزمندقياس!!روفةنبيطةأقدمالمزولة

الجهةإلىجهتيهإحدىمنهـكلمجسالشىءظلأنحقيقة

.الغربإلىالشرقمنالثمستتحركعندماالأخرى

انظر:..مق0002عامنحوبابىلفيالمزولةوعرفت

الشمس8

البابليين-والأدباءالكهنةأحدوه!-بيروسيسوضع

قبلالثالثالقرنخلالذلكوكات،للمزولةتصميمأول
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اخحمس.اتخدثهاالتىالظ!!راويةقياس!تنطرعرالزمنتوضحالمزولة

الساعةم!اشداءصاليةالررالأعداد،حامرقمةأوحهلهاالمراولومعطم

علىالشمسأشعةتقععدمامساء.اسساسعهاوحتىصماحا،الحامسة

اشمر.يوصحطا،تلقي،سسصحةامعدسةقطعةهير،المزولةعقارب

والدقيقةاضةا!تاااحساعةاهو،اصورةادي،الساعة!ىالموصىوالوقت

.ءمسااضلاتودا

شكلعلىأو،مجوفةكرةنصفمزولتهوكانتالميلاد.

فيمثبتةصغيرةخرزةوتوجد،مسطحةأطرافهاقبة

دائريقوسفيالخرزةظ!!يتحركالنهاروألناء.وسطها

الأجزاء،تلكعلىوأطلقمتساويا،جزءا21إلىمقسم

اختراعتم.الفصولمعتتغيرلأنهابمالمؤق!هالساعات

اخترعتعندماأم004عامنحوالمتساويةالساعات

الساعة

(مدرج)قرصمس!توسطحمنالمزولةوتتكون

!عاعاتإلىالمدرجالقرصوينقعسما.الساعةوعقرب

فكانتالعقربأما،الساعةأرباعأوأنصسافوأحيانا

القرصمنتصعففيتثبتالمعدنمنمسطحةقطعة

الشماليالنصف!في،الشماليالقطباتجاهإليوتشير

النصففيالجنويالقطبوإلى،ال!رضيةالكرةمن

إلىللعقربالعلياالحافةوتشير.الأرضيةاللكرةالجنوبي

لخطمساويةزاويةفيالمدرجس!إلقرصرمنأعلى

المزولة.موقععرضر

هـ،742-)654الدينجمال،المزي

بنيولممفالحجاجألوالدينجمالأم(.2561341

بظاهرولدولغويمحدث.الدمشقيالمزيعبدالرحمن

الحليةكتابوسمع،القرآنوحفظ،دالمزةونشأ،حلب

ورحلوغيرها.أصطبرانياومعجمالستةوالحتبوالمسند

وبعلبك.وحماةوحلبهـوسم!الحرمين683سنة

النظروفيالحديثسماعفيكثيراتيميةوابنهوترافق

مجادلاتالذهبيوبينبينهوجرت.العلمفى

الحبرالعالمالإماملشيخنا:الذهبيقال.ومعارضات

حسنالعلمكثيرحجةثقةكانالأوحد...الحافظ

لم،اللهجةصادقالكلامقليلالسكوتكثير،الأخلاق

سعيدأبوأفرده.صبوراحليمامتواضعا،صبوةلهتعرف

أبىبالحافظالتعزيسلوانسماهبمؤلفالعلائي

الرجالومعرفةالحديثفيالمزيبرز.ا!لزيالحجاخ

بمالرجالأسماءفىالكمالتهذيب:كتبهومن.واللغة

وأوضحمجال!وأملى.الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة

الحديثعلمفىإليهاسبقماومعضلاتمشكلات

الأشرفية.الدارمنهابأماكنالمشيخةوولى،ورجاله

عنالمادةجسيماتفيهتنفصلخليطالمعلقالمزيم

ذراتعدةمنيتكونجسيموحلىببطء.الغازاوالسائل

المجردةبالعينالمعلقالمزيجمشاهدةويم!س.جسيماتأو

المزيجمنمختلفةأنواعأكوهنا.مختلفتينلمادتينكخليط

سائل2-والدخانكالغبارغازفىصلب-أ:وهىالمعلق

سائلفىصلب3-الجويوالهواءكالضبابغازفي

)الزبد(،كالرغوةسعائلفيغاز-4الط!تأوكالصابون

الألوانأوعصمارتهأوالشجركلبن!عائلفيسائلء-

صغيرةجسيماتعلىيشتملالذيالمعلقوالمزيج.المائية

فيالجسيماتمشاهدةويمكن.الغروانيةالمادةيسمى

المتجانسالحليبويعتبرالمجهر.باستخدامالغروانيةالمادة

مألوفة.غروانيةمادةالمعلقةالدهونمنالصغيرةبجزيئاته

.المادة،الغروانية:نظرا

المعلقالمزيجفيالغازأوالسائلجسيماتتتحرك

هذاأثرويكون،المعلقةبالجسيماتوتصطدمبسرعة

للجسيماتالطيعيالاتجاهمقاومةفيمهماالتصادم

العشوائيةالحركةوتسمى.الجادبيةبسببللالممتقرار

البروانية.الحركةالمع!قةللجسيماتالسريعة

تميزهوهي،أساسيةأخرىمكوناتالمعلقوأطمزيجع

شعاعيظهرفعندما.المحاليليسمىالخليطمنآخرنوععن

يملأالذيوالغبارالدخانمثلغروانيمعلقمزيجعبرضوء

تأثيرالظاهرةهذهوتسمىمرئيا،ممرهايصبحالهواء،

الضوء.وتشتتتعكسالمعلقةالأحزاءلأنوتحدث،تندال

صغيرةجزيئاتهلأنالمحلولفيالأثرهذامث!!يحدثولا

المزيجفصلويمكنالضوء.تشتيتعنتعجزبحيثجدا

فىذلكيمكنولاالترشئ!طريقعنمكوناتهإلىالمعلق

ذلك.يحددالذيهوالجزجاتحجمأنونلاحظ،المحلول

.المحلول:أيضاانظر
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الداخلإلىتسحب!المروحةالهواء.منالرطوبةيريلالرطوبةمزيل

الهواءتسحينيعادثمالمبخر.فوقيمرحالمارطوبتهيفقدرطباهواء

إطلاقه.قبلالمكثفبوساطة

الهواء.منالرطوبةتزيل)أداة(نبيطةالرطودة!مردل

.المنازلهواءلتلطجف،عادة،الرطوبةمزيلاتوتصتعمل

درجةوبينالهواءفىالرطوبةمقداربينعلاقةوهناك

مقدارازدادالهواءحرارةدرجةارتفعتكلماإذ،حرارته

الحارةالصيفأياموفيجتويها.أنيمكناقيالرطوبة

يقلوحينما.بالضيقالناسشعورمنالرطوبةتلكتزيد

بسرعةالجسممنالرطوبةتتبخرالهواء،فىالرطوبةمعدل

نأمنالرغمعلى-بالبرودةالناسيشعرلهذاونتيجةأكبر،

هي.كماتظلالجوحرارةدرجة

الملفاتمنمجموعةمنالرطوبةمزيلويتكون

اور!اطظتمنوجسموعةالمبخر،تسمىالباردة

تسحبمروحةالجهازبدأخلوتوجدا!لكثف.تسمى

فيفقد،الملفاتفوقبهوتدفعبالرطوبةالمشبعالهواء

إلىتسخينهيعادثمالمبخر،فوقيمرحينمارطوبته

يدخلذلكوبعد،المكثفبوساطةالغرفةحرارةدرجة

دورتهوتستمر،ثانيةمرةالرطوبةليمتصالغرفةالهواء

الهواءيفقدهاالتيالرطوبةأما.الرطوبةمزيلعبر

وأمصرفإلىالرطوبةبمزيلموصلخرطومفيحملها

بداخلخصيصامصمموعاءبداخلتجمعأو،بالوعة

الجهاز.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الرطوبةالترطيبحهازالهواءتكييص

وفروةالشعر)أضطرالاتالشعرانظر:.اثصول

(.الرأس

الجسمروائحلتخفيفهـ!شعةمادةالعرقمررر

روأئحغالبيةوتتولد.إخفائهاأوعليهاالقضاءأوالكريهة

فىالبكتيرياتتفاعلعندماالخار!ةالكريهةالجسم

نفسهللعرقليسإذالجلد،إفرأزا/تمعالتعرقعملية

موادعلىعموماالعرقصشيلاتوتحتوي.كريهةرائحة

منهاالعديديحتويكماالبكةيريا.نموتوقفكيميائية

مزيلاتبعضوتعمل.الكريهةالرائحةيخفيعطرعلى

مقدارتخفيضعلىالتعرقمضادالت،المسماة،العرق

.التعرق

التيبالمنتجات،العرقمزيل4كلكلترتبطماوأكثر

لاستعمالها،العرقمزيلاتوتصضع.الإبطرائحةتكافح

منللحدوكذلك،التناسليةالأعضاءومنطقةالاقدامفى

الجراحيةالعملياتعنالناتجةالفتحادتمنالمنبعثةالروائح

ومضادات،العرقمزيلاتوزركشع.الأخرىوالاعتلالات

علىأوالغسلأوللدهنوسوائلمعاجينشكلعلىالتعرق

للبكتيرياالمضادةالعناصروخخري.رذاذأوقضبانشكل

،المغنسيومأوالزنكأملاحعر،،العرقمزيلاتفي

الألومنيومأما.أخركلوسانوا،البنزثونيوموكلوريد

والألومنيومالزركونيوآمناهـسنعةوالمركباتوالزركونيوم

فتعمل-التعرقمضاداتءالبيةفيالموجودةوهي-معا

.التعرقمنالحدعلى

المضادةالمكوناتأكثركان،ام729عاموحتى

التعرقومضادات،العرقهتمزيلفيشيوعاللبكتيريا

حدتوقدالكلوروفين.سدااسىتدعىكيميائيةمادة

موادفياستعمالهامنالأمريكيةوالعقاقيرالأغذيةإدارة

الجهازتؤذيقدأنهاالأبحاثأثبتتأنبعدالتجميل

العصبي.

شعبمؤسسام(.868-)5917مرلليكاري

لقبيلةزعيماوكان.هـمبابويفييعيشالذيالأندبيلى

بلادفيمكوزيمنئنهرمنقرب،عاشتالتيكومالا

شعبأسس.الميلاديعشرالتاسسعالقرنأوائلفيالزولو

منلكثيروإدماجهبمبتدميرهمقويةإمبراطوريةالأندبيلي

قادواخيرا،التسوانابعدوفبحاالسوتومجتمعات

حيثماتوبو،جبالإلىأجمبوبونهرعبرشعبهمزيليكازي

لهم.دائماوطناأنشأوا

الثمر.تزلنن:نظرا.ينلمزا

الأوديمبيةالألعابانظر:الميدائية.المسابقات

.(والميدان)المضمارلةوىالعابأ،(والميدان)المضمار

ليك،لتدا:نظرا.المساج
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السطئمقدارهي،المستويةالهندسةفيا!اء

عامبشكلعنهاويعبرمستو.شك!حدودداخلالموجود

هو،المثاللممبي!علىالمربعفالسنتيمتر.المربعةبالوحدات

يساويجوانبهمنجانبحلىطوليكونأسذياالمربع

ا!سماحةمنالأخرىاالوحداتوتشتم!واحدا.سنتيمترا

حسابويمكن.المرلعةأمميلومتراتواالمربعةالأمتاراعلى

أبعادها.أحدمنالمستويةأحاديةاأ!الأشكااحلمساحة

أطوالبضربإيجادهايم!شمثا،المستطلفمساحة

مقياسإلىمساحةكلمةتشيروقد.المتلاصقينالجانبين

مجسم.أحش!سلسطحمقياسأومنحنس!

،القياس،والتكاملالتفاضلحسابأيضا:انظر

المساحة.قياس؟المتريالنظام

فرعالبحريةالمساحةعدمعلم.،البحريةالمساحة

بالس!إلمائييختصالذيالفيزيائيةالجغرافياعلممن

قامتوقد.الهيدروجصا!جماأيضاويسمى،الأرضيةللكرة

المساحةعلمفيمختصةهيئاتبإنشاءالعالمابلادمعظم

أطمياهبدراساتأجحريةاالمساحةعلماءوقام.أسحريةا

والأنهارالمحيطاتذلكفيبما،للملاحةالصالحة

التيوالخرائطالبيانيةانرسوملإعدادوقاموا.أجحيراتوا

ووصإلقنواتالمياهوعمقالسواح!!ممكلتو!

ومساروالصخورالضحلةالمياهوأماك!الصخريةأحشعبوا

بدراسةأيضاالبحريةالمساحةعلماءوقام.المائيةالتيارات

.والرياحوالجزرالمد

التطيقيةالمساحةعدمعلم.،التطبيقيةالمساحة

جاذبيتها.ومجالوشكلهاالأرضحجمابمعرشةيعنى

معطياتالعلماهذايوفر.الجهيوديسيةأيضاويسمى

شييستخدممافيهابما،متنوعةخرائطلإعداد،ضرورية

كما.الملاحةوخرائطوالجيولوجيةالجغرافيةالدراسات

التطبيقيةالمساحةدراساتعلىالمبنيةالمعطياتتساعد

،القاراتوانفصالالزلازلعنالمزيدمعرفةعلىالعلماح!

.للأرضأخرىوعمليات

متعددةتقنياتالتطيقيةالمساحةعلماءيستخدم

فهم.تحتهأوالأرض!عطحفوتوالاتجاهالمسافةلقياس

منلآلافالطولوخطالعرضوخطالارتفاعيحسبون

خاصة،أجضةيستخدمودكما.الأرضعلىالأماكن

المواقع.هذهشىالجاذبيةاختلافاتلمعرفة

علطءتمكن،العشرينأ!رنامستينياتمنتصفومنذ

قياساتأخذمنالمتقدمةالتقنيةبفضلالتطبيقيةالمساحة

الأقماراستخدمت،المثالسبيلفعلى.أسدقةافيغاية

محددةلأماكنعالميةشبكةبناح!فيالصناعية

يقاربمابينهايفصلالتيالأماكنهذه.وتستخدمبدقة

امشخدامأنكما.والملاحةالخرائطلرسمواحد،مترمن

كانجذا،رفيعاضوئياشعاعاتبعثالتيالليزر،أجهزة

مكنتفقد.التطبيقيةالمساحةتمعمياأجمعفيمفيدا

علىأماكنتحديدمنالتطيقيةالمساحةعلماءالليزرأشعة

معم.03منأقلفياللأرض

المزواة.؟الأراف!ىمسح:أيضاانظر

محليحلمدربطبيعاملالطبيالمساعكد

الطبيينالمساعدينمعظمويقوم.معينةحالاتفيالطيب

الوقتمنمزيدلإتاحةاشوتينيةالطبيةالأعمالبأداء

حاجةفييكونونالذينالمرضىلمعالجةأطتفرغللأطباء

يوجد،الدولبعضوفيالخبير.الطبيبعنايةإلى

فنيونطبيونمساعدونأوللطوارئطبيونمساعدون

فيطبيبيتوفرلمإذا،الحادثموقعفيالمساعدةيقدمون

منكبيرعددأرواحالطبيونالمساعدونأنقذوقد.الحال

فىالطبيينالمساعدينأعمالالمقالةهذهوتتناول.الناس

.الطوارئحالات

العنايةبتقديمالطبيونالمساعدونيقوم.الواججمات

وأالقلببنوباتوالمصابين،الحوادثفيللمصابينالعاجلة

مساعدانيقوم،الشماليةأمريكاوفي.مفاجئمرضأي

عربةمستخدمين،الجماعيبالعملعادةأكثرأوطبيان

هذهوتشمل.الطبيةوالمعداتالأدويةالحملخاصةإسعاف

علاجفييساعدالرجفانمزيليسمىجهازاالمعدات

القلب.ضرباتانتظام

تشمل.طارئةطبيهعمايةيقدمونالطهبييناللساعدينمنفريق

حسميمحص.القلبيةوالولاتاسردواا!كمدماتامعالجةالخدمات

مستشفى.أقربإلىالمعلوماتترس!ر،حاصةطبيةممعداتالريص
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الطبيونالمساعدونيستخدم،المصابمعالجةوقبل

فىبالطبيبللاتصالراديويوالمشقبالإرسالجهاز

الإصاباتمدىعنبالتبليغويقومون.مستشفىأقرب

المصمابقلبنبضاتعنمعلوماتإعطاءعنفضلا

القلبية،النوباتلضحاياوبالنسبة.والتنفسالدموضغط

يستعملتسجيلجهازالطبيينالمساعدينلدىيكون

مخططيسمىللطيبوإرسالهاالقل!ذبذباتلوصف

ال!صعا!ميةالمعلوماتهذهوتساعد.القلبكهربائية

الحالاتوفيالصحئ.العلاجطرقتحديدعلىالأطباء

أثناءالمري!معالجةفىالطبيونالمساعدونيستمرالخطيرة

المستشفى.إلىالويق

مساعدينالعملفىالراغبينعلىيجب.التدريب

الطبي.للتدريبمكثفنظامإكمالمساعداتأوطبيين

علىللمحافظةالأساسيةالوسائلدراسةأولآعليهماويتعين

وطرفوالنزفالصدماتعلاجوتشمل،الإنسانحياة

اكتسابالطلابعلىيجبكما.الصناعيالتنفس

إصاباتلعلاجالحديثةالوسائلعنوالخبراتالمعلومات

التأهلوبعد.الخاصةالأدويةبعضواستخدام،القلب

منمزيدتلقيالطبيينللمساعدينيجوز،للعمل

.عامكلفيالإرشادات

المدنمعظمفييتوافر،الأمريكيةالمتحدةالولاياتوفى

ويقدم.الطيةللمساعداتخدمات،والمناطقالكبرى

الريفية.المناطقفيأيضاطبيةخدماتالطيونالمساعدون

الطبيينالمساعديناسعميطلق،الأخرىالأقطاربعضوفي

فيالطبيينوالعمالالإسعافسياراتطاقمعلىأحيانا

الرغمعلى،الطبيالحقلفيالطوارئومسؤوليالأرياف

والوأجبات.المؤهلاتاختلافمن

،الإسعافسيارة،الأوليةالإسعافاتأيضا:انظر

الطب.،المحة

الناسيطالبأديمكنوسيدةالقائوئيةالمساعدة

لكي،الحكومةمنماليةبمبالغ-معينةحالاتفي-بموجبها

المحكمة.فيليمثلهم،لمحاميدفعوما

أنواعلمعظمالأقطاربعضفيالقانونيةالمساعدةتتاح

طالبكانإذا،والمدنيةمنهاالجنائية،القضائيةالدعاوى

ما.قضيةفينفسهعنالدفاعتكاليفيملكلاالمساعدة

فيالدفاعتكاليفعلىالمساعدةتقتصرأخرىأقطاروفي

المتحدةالمملكةأننجدولكن.فقطالخطيرةالجنائيةالقضايا

لاولكن.القضائيةالدعاوىأنواعمنلكثيرالمساعدةتقدم

ونشروالتشهيرالقذفقضاياحالةفيالمساعدةتمنح

القضائيةالدعوىكانتإذاتمنحلاكما،البذيئةالكتابات

المساعدةطالبعلىيجبالأقطارمعظموفى.رسميةغير

تقويميتمثم،لقضيتهالموضوعيةالوقائعيبينأن،القانونية

الخبراء.منهيئةطريق-كلنللقضيةكسبهاحتمالات

ذويبإمكانيكون،القانونيةالأنظمةمعظمفي

قانونيةاستشاراتعلىالحصولجدأالمنخفضةالدخول

الأعلى،الدخولذووأما.م!جانىتمثيلوعلى،مجانية

بعضوفي.القانونيةالتكاليفمز،جزءدفعمنهمفيطلب

يعينالقانونيةالمساعدةنظامفإنأستراليا،مثلالأقطار

أقطاروفي.القانونيةالمساعدةمستحقيي،لتمثيلمحامين

بطريقتهمحاميهبتعيينالقانونيةالمساعدةطالبيقومأخرى

إشكاليف.اعلىيحصلثم،الخاصة

أوبالأمتارقياسهاويمكن.نق!كتينبينالبعدالمسا!

وحداتمنالعديدأو،المسنتب!راتأومتراتالكيلو

النجومبينالبعيدةالمسافاتوتقاس.الأخرىالقياس

!عندطالضوء.بسرعة،الفلكيةالمسافاتأو،والكواكب

ضوئيةسنواتستسعدمافي!اأنمثلاالفلكيونيقول

بعدالأرضإلىيصلالضوءأنيعنونفإنهم،الأرضعن

هي:الضوءوسرعة.ضوئيةسنواتبستالنجميغادرأن

فييقطعالضوءأنذلكومعنى.الثانيةفيكم297/992

وإذا.كم04629).0002000200مسافةوأحدةسنة

حوالييبعدفإنه،ضوئية!شوات01مانجمبعدكان

اكم...لم...،...)...)...

،الكيلومتراتمنعددحدودفي،العاديةوالمسافات

علومفيجداكبيرةولكنها،ثالفللعلمفيجداقصيرة

قياسالعلماءيستطيعوالفيزياءالأحياءعلميففي.أخرى

العلماءويقيس.بلورةفيذرتينبينأوخليتينبينالمسافة

منجزءمليونمن)جزءومتربالمي!المسافاتهذهمثل

.الميكرومتر(منجزءألفممن)جزءبالنانومترأو.المتر(

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البعدقياسعلم،أص!لكاالمنظوراختلاد

المتريالمظامال!،سوالمقاييسالأوراد

أوروبافىالناساعتادسكنيةلق2منااليحيرةمساكن

البحيراتحافةعلىأوالبحيراتفيبناءهاقديما

والبيوتالمنازلتلكيسمون2العلماوأصبح.والقنوات

منصاتعلىمنازلهمالناسسثبدإذالبحيرةبمساكن

يحفرونوكانواأوتاد.أوئزرءطعلىقائمةخشبية

حولبالأحجاربقوةويثبتونهاالطيمتفيعميقاايلأساسات

قرىتجمعاتتشكلالمنازللعضوكانتالقواعد.

كالعنقود.

القرنفيعالث!الذي،اميرودوتاليونانىالمؤرخوأشار

وكتب.البحيرةمساكنإلىدسةلأولالميلاد،قبلالخامس
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الاثارعلماءعثرومقدونيا.فيالبحيرةمساكنمجتمععن

قبللماالبحيرةمساكنعلىأم853عاممرةللأو

وقدسويسرا.زيورلثيمنبالقرببحيرةفيالتاريخ

والطينالبحيرةمياهبفعلشكلهاعلىالبقاياتلكحافظت

علىالاثارعلماءعثرأم853عامومنذ.البحيرةقاعفي

معويسرا،منمختلفةأجزاءفيالبحيرةمساكنبقايا

أوروبا.فيمختلفةلدولوالجداولالبحيراتوبجانب

والأحجارالعظاممنمصنوعةأسلحةعلىعثرواكما

الحبوبفيهازالتماخزفيةوأوانيوأوعية،والمعادن

الخزفيةالأوعيةهذهأنأعلماءابعضويعتقد.والفواكه

.البحيرةمنازلأصحابيملكهاوالأسلحة

عنالمزيدلمعرفةوالآثارالبقاياالآثارعلماءواستخدم

ويعتقد.الخشبيةالمنازلبنواالذينالاوائلالناسهؤلاء

فيشيدتالبحيرةمساكنم!لمملسلةبوجودالعلماء

شيدتالتيهيالمساكنهدهوأحسنأقدموأنأورولا،

النيوليني.الحجريالعصرفترةخلال،سنة.0005قبل

العصرخلالالبحيرةمساكنبعدفيماالناسوبنى

.والحديديالبرونزي

بدائيةمساكنوالأيرلنديينالأسكتلسدي!تقدماءوشيد

وجاءت.والمستنقعاتالبحيراتفيكرنوجسسميت

.شجرةتعنيالتيكرانالسلتيةالكلمةمنالتسميةتلك

الخشبمناصطاعيةجزراالبدائيةالمنازلهذهوكانت

محكم.بشكلالجزيرةلتثبيتالطينفيعميقاتغرز

فييعيشونالعالمأجزاءبعضفيمالناسبعضزالوما

البحيرةمياهس!علىاعمدةعلىمشيدةخشبيةمنازل

الملايووأرخبيلالجديدةغينياس!صانبعض.الخليجأو

أنفسهملحمايةالطريقةبهذهمساكنهميشيدونوفنزويلا

.الفيضاناتومنأعدائهممن

المبايدوصفعادةيستخدح!تعبيرالفقراءمساكن

أنهإلا.الفقيرةالاحياءفيالمتداعيةوشعبهالمكتظةالسكنية

أكثر.أولعائلتينالمؤجرةالسكنيةالشققأيضا:يعنيقد

تقسيمهاتمقديمةسكسيةمبانى،المبانىهذهمثلتكونوقد

المنخفض.الدخلذاتالعوائ!!لإيواءمستقلةشققإلى

كثيمل!يواءخصيصابنيجديدا،مبنىأيضايكونقدكما

المنحفض،أوالمحدود،الدخلذاتمنالفقيرةالعوائلمن

تعرفماوغالبا.مستقلةشقةفىعائلةكلتسكنحيث

وأالمنحفضالدخلذووفيهايسكنالتيالفقيرةالأحياء

سكنيةشققذاتالأدوار،متعددةكبيرةأبنيةفيالمحدود،

المكتظة.الفقيرةبالأحياءتعرف،متعددة

فقدرلمجز،ذاتالسكنيةالأبنيةهذهمثلتعتبر

إدلافيها،تقيمالتيالشقةل!جرةضئيلامبلغاعائلةثلتد!

فإنوهكذا،.الصيانةوسيئةوصغيرة،مكتظةالشقةأن

التيالأجرةمنأكبرتكونغالباللشقةتدفعالتيال!جرة

أكبرشققاا!شئجارهملقاء،المتوسطالدخلذوويدفعها

.الفقيرةالاحياءشققمنوأفضل

المتعددةالكبيرةالأبنيةهذهمثلأنالمؤرخونيعتقد

الرومانبناهاحينالزمانقديممنذموجودةكانت،الشقق

الحدشةالأبنيةمقاييسوتمنع.والمستعبدينالفقراءلإسكان

متعددةكبيرةسكنيةأبنيةإنشاءأجاحاالبلدانمنكثيرفي

تحوللاذاتهاالمقاييستلكأنإلاالغرار.هذاعلىالشقق

كنطرأتهاتصبحبحيث،القائمةالقديمةالأبنيةتغييردون

تلك.

الغددوتشبه.الجلديةالغدةفيدقيقةفتحةاورط

الخلاياليتنتجالجلد.أعماقفيموجودةصغيرةأكياسا

إذاوالزيت،عرقيةالغدةكانتإذا،العرقالأكياسداخل

الغددمنكثيرعلىالوجهويحتوي.زهميةالغدةكانت

الغددهذهتفرزهالذيالزيقيكونماوعادة،الزهمية

داخلالزيتجمدإذاالسوداءالرؤوسوتتشكلسائلا.

تتكونالسوداءالرؤوسحولالجلدالتهبوإذا.المسامات

البكتيريامنمعينةأنواغدخلتوإذا.الشبابحببثور

جلديطفحويحدث.دماملتسببفإنها،المسامإلى

بالانسداد.العرقيةالغددأصيبتإذاالحصفباسميعرف

الحصف.،التعرقالجلد،،الشبابحبأيضا:انظر

عدىمستطيلأومستدير،انتفاخالعدسيةالمساملأ

مسامةبوظيفةوتقوم،الخشبيةوالجذورالسيقانقلف

مناطقتنشأعندماالعدسيةالمساماتوتتكونللتنفمم!.

وكل.القلفمنالخارجيةالطقةوهو،الفلينتحتنامية

وكلما.الجديدةالناميةالخلايامنكتلةتنتجناميةمنطقة

منالخارجيةالطبقةعلىتضغطفإنهاالخلايا،هذهكبرت

بينوتوجد.عدسيةمسامةلتكونتمزقهاوأخيرا،القلف

الهواءخلالهامنيصل،مسافاتالعدسيةالمسامةخلايا

علىالمستديرةوالعلامات.الساقمنالداخليةالأجزاءإلى

المستطجلةالعلاماتوكذلك،الحصانقسطلشجرةسوق

عد!حية.مساماتالكرز،شجرقلفعلى

القلف.:أيضاانظر

الفراغاتأوالثقوبمنالعديدوجودالمسا!ية

الفحممثلالمساميةالموادبعضوفي.المادةفيالصغيرة

بعضهاالثقوبهذهتتصلوالإسفسجالخزفيةوالآنيةالنباتي

.الثقوبهذهعبرالمروروالسوائلللغازاتويمكن،ببعض

معزولةبالداخلالفراغاتفإنأخرىمساميةموادوشي

الرغوةأنواعوبعضوالطوب.صلبةبمادةبعضعنبعضها
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ماوعادة.المساميةالمادةمنالنوعهذاأمثلةمنالمطاطية

.والغازاتالسوائلامتصاصالموادهذهتستطجع

.أخرىفيومرفوضةالمواد،بعضفيمرغوبةوالمسامية

منمصنوعةمساميةمراشحتستطيع،المثالسبيلفعلى

وجودأنكيرالهواء.منالشوائبإزالةالحجريالفحم

الفلز.قوةمنيقللالمسبوكالحديدفيالمسامية

مسامية،تعتبرمادةأيفإن،الذريللتركيبوطبقا

ذراتهابينالحرةالفراغاتمنال!صيرلوجودنظرا

كبيرةمثلا،البلاديومفلزذراتبينفالفراغات.وجزيئاتها

.وهناكهناتتحركبأنالهيدروجينلذراتيكفيبما

الانتشار.الجزيء؟:أيضاانظر

)المسانيد(.النبويالحديثانظر:.المساليد

.(الشريعةخ!ائص)لإسلامالظر:ا60ولواا

.العدلسباقانظر:.المتنافسينبينالمساواة

)اي!يجازعلمالمعانى،انظر:.اللغةلمحيالمساواة

(.والمساواةوالإطماب

بمالصناعيةالعلاقاتانظر:.الجماعيةالمساومة

.العمالنقابات

الدفعأوالعقوبةتخفيضعلىالمساومة

عليه()المدعىالمتهمبموجبهيوافققانونيإجراءبالمساومة

أمامالمثولمنبدلامذنببأنهالاعترافجنائيةقضيةفي

بالغاءالقضايابعض!فىألاتهامسلطاتتتعهد.المحكمة

مقابلأكبربأخرىصغرىتهمةا!شبدالأوأكثرأوتهمة

)النائبالمدعييتعهدفقد.الجرائمبارتكابالاعتراف

تلكمنأخفعقوبةالمتهميتلقىبأنيوصيبأن(العام

اعترافهأ،حافىالعاديةال!وففىسعيتقاضاهاكانالتي

الولاياتفيلمجهمالمدعىمن%09يعترف.بالذنب

تخفيضعلىمساومينبجرائمهمالأمريكيةالمتحا-ة

تنت!هم.التيالعقوبة

المحاكه!الجنائيةوقضاةالمحامينمنالكثيريفضل

يهدرأنومالآوقتاتوفرلأنهاالعقوبةتخفيضعلىالمساومة

المحكمة.بوساطةحدهعلىقضيةكلفيالفصلفى

منتهكيأنالقانونىالإجراءهذاالمؤيدينبعضويعتقد

أسفهمعنأعربواقدصراحةبذنبهميعترفونالذينالقانون

خفيفة.عقوبةويستحقون

علىالمساومةمنتقديمنالكثيرفإن،أخرىجهةمن

منكبيرةلأعدادتسمحأنهايعتقدونالعقوبةتخفيض

يجبكانالتيالعقوبةمنشدةأقلعقوبةبتلقيالمجرمين

هذاأنمنالمعارضينمناخرعدد.ويخشىينالوها.أن

تتمحتىبريئايكونأنفي-خقهالمتهميسلبقدالإجراء

الأشخاصحتىيجبرقدا!!جراءهذاأنويعتقدون.إدانته

المثولمنخوفايقترفوهالمبجرائمالاعترافعلىالأبرياء

المحكمة.أمام

السونار.انظر:.البحريالمسبار

الأرصادعدماءيستخدمه-جهازاللاسلكىالمسيار

المسباريتكونالعليا.الجوطغات)قياس(سبرفي،الجوية

الحرارةدرجةبقياستقوم)أدواات(نبائطمناللاسلكي

ممرسلمؤتلفةالهوأء،وضزط،النسبيةوالرطوبة

صغير،بصندوقوالمرسلسالصطنبائطوتحاط.راديوي

بغازمملوءبالونطريقعنلياالكلالطبقاتإلىيحمل

لإرسالالرأديويالمرسلويقوم.الهيدروجينأوالهيليوم

الأرضية.المحطاتإلىإ؟جهزةاتسجلهاالتيالمعلومات

المسباربتتبعراديوياتجاهمعي!يقوم،لذلكإضافة

مستوياتعندواتحاههاالرياحسرعةلتحديد،اللاسلكي

.والأرضالمحيطالغلاففيمختلفة

اللاسلكيالمسبارالجويةالأر،مححادعلماءيستخدم

بنقل،اللامملكيالمسباروجمقوم.الجويةالظواهرلقياس

انظر:الراديو.موجاتطريقعنالأرضإلىالمعلومات

.البالون،الطقس

لسباحة.احمام:نظرا.لمسبحا

!حضك!2كغعخيردخ؟كىئج!لأء*تهثيكأ3ترشير3!برى!3!ء!ة
يرل!7ء3لا

الأحواللقياسالجويةالأرصادكاتلماءيستت-مهاللاسلكيا!لسبار

الراديو.موجاتعبرالأرضإلىالمعلوماتببتويقوم،الجوية
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موادمنالمصنوعةالحباتمنسدسدةأوعقدالمسديحة

التسبيحعلىتساعدهمأمميأخاسابعضيستخدمها،مختلفة

وتصنع.الصلاةعقبأوالأدعيةاأوالأورادقراءةعندوالذكر

لعضيستخدمالحجر.أو،المعدنأو،الخشبمنالحباتهذه

أداءعقبوالتكبيروالتحميدالتسبيحشيالمسبحةالمسلمين

بدعة،والجماعةالسنةأهلنظرفىال!!متخداموهذا،الصلاة

.بعدهمنأصحالهولاعد5ولالرسولعنتثبتل!اأنهاويرون

05من،أش!صاثوليكايستعملهاالتيالمسبحةوتتكون

متساوية.أقسامإلىكبيرةحباتبأربعمقسمةصغيرةحبة

كبيرت!!،حبتينمنم!صنةقلادةالمسبحةمنوتتدلى

صلواتالمصلونويرتل.وصليب،صغيرةحباتوثلاث

الصعيرةالحباتيستعم!ون!صما.الكبيرةالحباتعلىالرب

بالسلامأ!ملاةاهدهيسمونوالعذراء،مريمصلواتفي

ترتيليتمالمريميالسلاممنمقطعكلآحروفيالمريمي.

الإيمانقانودوترتيل،الربعلىالثناءفيصغيرمقطع

للصلواتالمصلينترتيلوأثناء.الصليبعلىالنصراني

.الإيمانأسرارلهماتتكشفأنيتوقع

أولالبوذيونكانوربمابعيد،زمنمنالمسبحةنشأت

اللفظيةالصلواتشبطمسهممحاوأسةفيالممتعملها،من

المسبحةأ!ندوسواالبوذيونويستعم!!.العقليةبالصلوات

لالمسبحة،الصلاةأشكالأ!أروبدأت.صلواتهمبعضفي

فقطانتشرتولكنها،الوسصيإالعصورفيالنصرانيةفي

الميلادي!ت.عشرأصسادسرواعشرالخامسالقرن!تفي

فلزيةمنتجاتبعملالعمالفيهيقوممصنعالمسيك

تتراوحالمصهر.أيضاويسمى،المصبوباتتسمىمش!طة

،المحركمجموعةلين،المسابكفيالمصنوعةالمنتجات

فيالمصهورأعلزاصبعمليةوتسمى.المعدنيةوالدمى

والفود!ذالحديدفهيالمعستخدمةالمعادنأما.السبكقوالب

والزنكوالرصاصوالألومميوموالبرونزالأصفروالنحاس

تصنعأنيمكنكما.والمصبوباتالصبانظر:.والمغنيسيوم

وتصنيعها.اللولبةلقمة:انف!إ.المسابكفيأيضااللولبةلقمة

بعم!!،ثقيلةمصبوباتتنتجالتيالمسابكتقوم

الرافعاتوتسهل.المصنعارضفيكبيرةحفرفىممبائ!ا

مكانمنالثقيلةاللوأجةولقمالمصبوباتوحملرفععملية

كبير.حدإلىالآليةالمسابكبعضهناكأنإلاآخر.إلى

المصهور،الفلزبصب،الالاتتقومالمسابكهذهمثلففي

.المصبوباتأتنفيفو

.المعادنطرق؟الحرارة:أيضاالظر

وأالأراضيفييتصرفالذيالشخصاور!جر

المستأجرفإن،العامالمعنىوفي.المالكمعلعقدطبقاالأبنية

الأبنيةأو،الأرضفيالسكنحقلهالذيالشخصهو

)المؤجر(.الملكبصاحبيعرفاخرشخصيمتلكهاالتي

عليهيوقعوالذيبينهما،المكتوبالإيجارعقدوينص

الإيجارعقدشروطعلى-والمستأجرالمؤجر-الطرفان

ومدته.

وا!لستأجرالمالكب!تالعلاقةالقضائيةالأصوأ!عرفت

قائمةالقانونيةالأصولهذهبعضأ!تزاولا.القدممنذ

بشكلوالمستأجرأسكالمامنكلحقوقوتحدد.الانحتى

تفصيلي.خوصكبموجبعام

وأالعقار،المفتوحالعقدصاحبالمستأجرويشغل

موعدتحديديمكنوالتي،محددةغيرزمنيةلفترةالأرض

وأالمؤجر:الطرفينمنأيقبلومن،وقتأيفينهاشها

عقدالمذكورينالطرفينمنأيينهيأنويم!شالمستأجر.

الإيجار.عقدلإنهاءرغبتهعرلالتعبيرالمفتوحالإيجار

موافقةدونالعقاريشغلفهو،بالإكراهالمستأجرأما

حتىالعقارفىالإقامةفييستمرأوالإيجار،علىالمالك

يمكنالحالةهذهمثلوفيالإيجار.عقدمدةانتهاءبعد

شاء.وقتأيفيالعقارمنالمستأحرإخلاءللمالك

الإيجار.عقدالطردبمأيضا:انظر

أجزاءعلىحرةطليقةلعيشبريةخيولاسماوودج

سلاأسةمنالمستانجخيولوتنحدر.الأمري!يأمخربامن

.الأسبانالمكتشفونأمريكاإلىجلبهاأسبانيةخيول

الذيالاسمويعني،العربيأضحوادروسأحدالمسدتثئى

منالحكمفيالأداةقبللمامغايراالا!شثناءأداةبعديقع

السباقنهايةالمتسابقونوصل:مثل،والنفيالإثباتحيث

إلاالسباقنهايةالمتسابقونيصللمأومتسابقا،إلا

وانتفىللمتسابقينالوصولثبتالأولالمثالففيمتسابقا.

الوصولفيهانتفىفقدالثانيالمثالأماالواحد،المتسابقعن

الواحد.للمتسابقوثبت،المتسابقينعن

أشهرها،متعددةأدواتللاستثناءالاستثناء.أدوات

و)سوى(و)غير(.طائرةإلاالطائراتعادت:مثل)إلآ(

معوىأهليوزارنيبكر،غيرإخوتيمنيأتلممثل:

حاشاالمجرمونعوقبمثل:وعدا(،وحلا)وحاشاخالد.

مفيدةالدرسوو!عائل،الغائبخلاالطلابو!زيدا،

اليس،كذلكالاممتثناءأدواتومن.الغامضةعدا

الخيانةليسخلقكلعلىالمؤمنيطهبعمثل:ولايكون(،

أدواتوتستخدمبكرا،لاي!صنقامواوالقوم،والكذب

لاسيما.مث!!قلةع!للاستثناءأخرى

مثل:،النصببالآالمستثنىفيالأصل.المستثنىحكم

منحالاتثلاثتعتريهوقدواحدا.إلاالمؤتمرونعاد
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التامبإلآألاستثناءفيوذلكالنصبوجوب:الإعرأب

المتسابقونأنهى:مثلالمنفيغيرمنه(المستثنىفيه)ماذكر

إعرابهأوألاستثناءعلىالنصبوجوازواحدا.إلاالسباق

مثل:،المنفيالتامالاستثناءفيوذلكبدلآ،يكونأنعلى

وجوبواحد.أوواحداإلاالسباقالمتسابقونأنهىما

فيوذلكإلاقبلالإعرابيةالعواملتتطلبهحسبماإعرابه

المنفي،منه(المستثنىفيهيذكرلم)وهوماالتامغيرالاستفناء

واحد.إلاالسباقأنهىمامثل:

وأغيرالامشثناءأدأةكانتإنبالإضافةجرهويجب

مثل:إلا،بعدالواقعالمستثنىإعرابالأداةوتعرب،سوى

غيرالمسائلامعتعصتماأو،مسألةغيرالمسائلاستعصت

أحوالها.جميعفيغيراستعمالسوىوتستعمل،مسألة

حاشا،بالأدواتالمستثنىفيوالجرالنصبوجوز

وقرأبكر،أوبكراحاشاالقواأهينمثل:خلاوعدا،و

الطلابواستعد،أخيكأوأخاكعداالكتابهذاالناس

ماتقدمتفإن.المهملأوالمهملخلاللاختبارات

بعدهما،المستثنىنصبوجبوخلاعدا،علىالمصدرية

وأدلىواحداعداماالندوةفيالشاركونسافر:مثل

واحدا.مسؤولأخلامابآرائهمالمسؤولون

الاسمتثناءبأداتيالمستثنىفيكذلكالنصبويجب

شئتولوإلاأحذأصحابيمنليس:مثلولايكونليس،

الضيوفالناسواستقبلالدرداء،أباليس،عليهلأخذت

عمرو.أبايكونلا

موارد)إدارةعلم،الغاباتانظر:الأمطار.مسثجمع

(.الأحرىالغالات

الأفيونمنمصنوععقارأيالأدلوليالمستحضر

الحليبتشبهمجففةمادةوالأفيون.عليهيحتويأو

المورفينيعد.الخشخاشنبتةبذرةغلافمنتستخلص

لمحتوياتهاتستخدمالتيالأفيونمستحضراتمقوالكوديين

)قاتلاتمسكناتبمثابةالعقاقيرهذهوتستخدم.العلابرقي

.حادةآلاممنيعانونللذينأساساالأطباءويصفها(.الألم

التحكمافيلتساعدالأفيونمستحضراتتستعملكما

الحاد.والإسهالالسعالعلى

يخففقدالأفيونمستحضراتاستعمالفيأ،فراطوا

لذا،.الإدمانإلىأيضايؤديقدكما،العلاجفعاليةمن

لهاالتيالاصطناعيةوالعقاقيرالأفيونمستحضراتفإن

،الأفيونلمستحضراتالتىالكيميائيةالتركيباتنفس

الحصوليمكنأنهيعنيوهذاقانونا.مراقبةموادأصبحت

بعضوفي،طبيةوصفةطريقعنشرعيةبطريقةعليها

.الصيدلياتبهتحتفظخاصسجلعلىبالتوقيعالحالات

بيعوحظر،فعالإدمانيأوجونيمستحضروالهيروين

العالم.أرجاءج!سيعفيالهيرودنوأستعمال

جسمعلىتوضعموادالتبميلمستحصرات

الثكل.تخييرأو،الجاذبيةز،إةأو،للتنظيفالإنسان

المزيلات،التجميلمعمتحضراتاسمتحتوينضوي

الأظافروطلاءالشفاهوأحمرجهالوومساحيقللعرق

وبعضالشامبوأنواعومعظمالبشرةوكريماتوالعطور

الأ!حنان.معاجين

صناعةفيتستعملمادة،00،5منأكثروهناك

الكحولتشملالموادوهذه.التجمبلمستحضرات

والزيوتوالجليسرينوالأصباغالتنظيفوموادوالقلويات

يصنعالذيالشخصعلىويطلؤ،والشمقوالتلك

الناستزيينفىيعملأويبيعهاأو،التجميلمستحضرات

التجميلمستحضراتودراسة.تجميلخبيربها،

التجميل.علمادسمعليهايطلقوامشعمالاتها

تقسيميمكن.التجميلمستحضراتأنواع

طبقا،رئيسيةمجموعاتأردغإل!(التجميا!مستحضرات

الشعر-2البشرة-أ:وهيفيهطتستعملالتيللأجزاء

الفم.-4ال!ظافر3-

الخدودأحمرتشملالبشرةتجمل!عمستحضرات

الكحلأوالعينوخطالأسماسوكريماتاالوجهومساحيق

صابونوكذلك)الماسكرا(الرموشم!وطلاءالعينوظل

واضحةتمدولحي!الممتلون!ستضدمهاالتجميلمستحضرات

مكياجابالصينلكين،فيالممثلونيستعمل.المشاهدينلجمهور

لموص.الخصوجهعلىالعيميرفىواضحا
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العرقومزيلالباردةوالكريماتالرغوةذيالاستحمام

وكريماتوالعطورالشعرإزالةوموادالقدمينوبودرة

.السمرةكمسبومحلولوالمرطباتالحلاقة

ا!سشحضراتهذهتشملالشعر.تجميلمستحضرات

الشعرتسريحةومثبتالشعرومنعمالشعرم!صفات

منتجاتوتعد.وتمويحهأصشعراوفردالتسريحومحاليلى

مستحضراتمنالتبييضوموادالأصبابخ،مثلالشعرتلوين

موادلاتحتوياكتيالشامبوانواعوكذلكالشعرتجميل

أطقشرة.مزيلة

البشرةومنعماتالأظافرطلاءيعدالأظافر.تجميل

المجموعة.هذهفيالأساسيةالمنتجاتمنالأظافر،حول

مستحضراتايضاوتدعى.الفمتجميلمستحضرات

لكنهاواللثةالأسنانمعاجينوتشمل.النتمفهيةالتجميل

الفماغسولاتوتعد.التسوستحاربموادعلىلاتحتوي

أيضا.أصشفهيةاالتجميلمستحضراتمنوالبخاخات

يستعمل.التجميلمستحضراتمنأخرىأنواع

خاصةأنواعاوالسيركوالمسرحوالتلفازالسينمافيالممثلون

تبثهاالتيالحرارةتقاومالتجميليةالمستحضراتمن

وهذهتسئ.أوتذوبأندونالقويةالأضواء

ويستعمل.للمشاهدينباديةتكونأنينبغيالمستحضرات

حتىخاصةطبيةتجميليةمستحضراتالنساءمنكثير

الجلديةوالعيوبوالندوبالشاماتإخفاءيمكنهن

.ال!خرى

منعديدتطلب.التجميلمستحفراتضوابط

السلامةالتجميلمستحضراتفيتتوافرأنالحكومات

يتقررحتىالمنشجاتبفحصبهاالختصونويقوم.والصحة

كماتركيبها،فيتدخلضارةمادةأيةهناككانتإذاما

بعضوتتطلب.المستحضراتهذهمصانعلفحصيقومون

مستحضركلمكوناتأسماءالمصانعتسردأنالضوابط

التركيز.يتبينكيوذلك،تحملهالتيالعبوةكلافعلى

استعمالعلىوالنساءالرجالدأب.تاريخيةنبذة

استعملوقد.السنينآلافمنذالتجميلمستحضرات

عهدمنذالجسمادهنوزيوتالعطورالقدماءالمصريون

استعملواوقدالميلاد.قبلالراجللألفيعودبعيد

حرارةمنوالحماية،التزيينا،غراضأضجميلامستحضرات

واليونانيونالمصريونوكان.دينيةولأغراض،وجفافهالجو

.النباتاتمنالتجميلمستحضراتيصمعونوالرومانيون

لمستحضراتالمعادنمساحيقأيفهمايستعملونوكانوا

الشعر.وأصباغ،والعين،الوجهتجميل

استعمالانتشرالميلاديعشرالثانيالقرنوفي

الإفريقيودوكان.الغربيةأورولافيالتجمي!!مستحضرات

الحربعندأجسامهميصبغونتقريبانفسهاالفترةفي

أولكانالشماليةأمريكاوفي.السحريةالطقوسوعند

التيالحيواناتشحوماستعمالآالتجمي!!مستحضرات

طويلة.بمدةالأوروبيينمجيءقبلالحمرال!ودالشعملها

أساسالتكونأجسامهمعلىالموادهذهالهنودوضعوقد

.والحشراتالبردمنأجسامهمولحمايةالجسملصبغ

يستعملونالناسمعظمكانأعشريناالقردأوائلوفي

الوجهمساحيقمثلفقط،الأساسيةاالتجمي!مستحضرات

أنواععلىالطلبوتزايدالشامبو.وأنواعالشفاهوأحمر

منذكبيرةزيادةالتجميلمستحضراتمنمختلفة

هذهعنالإعلانانتشركما،العشرينالقرنتلاثينيات

.المنتجات

المجتمعاتفيالمستحضراتهذهمث!استعمالينتشر

استخدامهاللمرأةأباحالإسلامأ!نخصوصا.الغربية

فقط.زوجهابيتداخل

العلماءويقول.سائلينمنمتجالسمزيجالصسشلب

حيثفيهلنحللاولكفالاخرفيمتقزحالساثلينأحدإن

السائلفيمعلقةالمتقزحالسائلمنجداصغيرةنقاطتبقى

02إلىعشربينالنقاطهذهحجمويتفازتالآخر.

الملم.منجزءألفمنجزءالميكرومترويعادلميكرومتر،

الآلاتوزيوتوالأغذيةالتجميلمستحضراتإن

الرغويةشبهالسوائلأما.مستحلباتكلهاوالصبغيات

ليعستفإنها،الضوئيةالأفلامتغلفالتيللضوءالحساسة

نأإذثابتةليعستوالمستحلباتيعتقد.حصمامستحلبا

ولكن.الزمنمنمعينةفترةبعدبعضهاعنتتفرقالسوائل

.الاستحلابعاملعليهايضافاختلاطهاعلىللحفاظ

حيثتداولآ،المستحلجاتأنواعأكثروالماءالزيتيؤلم!

منقطيراتفيزيتقطرةبنشراهسشحلبلشكيليمكن

مستحلبوالحليب.الزيتفيماءقطرةبنشرأوالماء،

الذيالاستحلابعاملويسمىالماء.فيالحليبلدهن

بروتينالحليبداخلمعلقةالدهميةالمادةعلىيحافظ

الجبنين.

.المادةالغروانية،الضوئى،التصويرأيفا:انظر

)المستحرحات(.النبويالحديثانظر:.المستخرجات

يحصملمعينةموادمنمركزمستحضرالمستخلص

.حيوانأنسجةأوأزهارأوأعشابأونباتاتمنعليها

متبلاتبوصفهاواسعنطاقعلىالمستخلصاتتستعمل

والليمونالكرزالشائعةالمتجلاتتشمل.أطههيافي

وتستعمل،أطحوماوخلاصاتوالفانيلياوانبرتقالوالقيقب

والأدويةالتجميلمستحضراتفيأيضاالمستخلصات

أ!طور.وا
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،المستخلصاتلإعدادطرقعدةوتستعمل

عصرأوبضغطعليهيحصلمثلا،البرتقالفمستخلص

حبوببنقعيصنعالفانيلياومستخلص.البرتقالقشور

وخلاصاتوالماء.الكحولمزيجخلالالمسحوقةالفانيلا

نأإلىالطهوماءوتقليلسائلفياللحمبغليتنتجاللحم

منها.الماءمعظملتبخيربالتسخينعجينةشكلفييصبح

فالمورفين،.النباتاتمنالعقاقيرمنكثيريستخلص

وتستعمل.الأفيونخشخاشمنيأتي،الألممافي

الأرواحالمسماةالتجميلمستحضراتمستخلصات

والشامبو.الأسنانومعجونوالصابونالعطرفي)الماهيات(

والمسكالقندسوزيتالجاويواللبانالعنبرتشملوهي

والبلسم.

البلادفىالبريالنباتان!:.القطئيةالمستدرة

القطخية(.)المستدرةالعربية

)المستدركات(.النبويالحديثانظر:.المستدركات

عنيفةشماليةرياخالمسترالرياح.رياحا!ترال،

هضبةومن،الغربيةالألبجبالمنتهب،جافةباردة

المتوسط.الأبيضالبحرصوبوتتجهفرنسا،جنوبي

المرتفعة،المناطقمنيهبالذيالكثيفالباردفالهواء

والأقلدفئا،الأكثرالبحرهواءمنباقترابهسرعتهتتزايد

أثناءعنيفةرعديةرياحاذلكويسببالشتاء.فيكثافة

ثمومنالبحر،مستوىإلىالتدريجيالباردالهواءانحدار

تسببكماالبحر.سطحمستوىفوقالدافئالهواءيصعد

الصمقيععنتنجمللنباتاتواسعةأضراراالمسترالرياح

العنببساقنتتلفالمسترالرياحأنبيديصاحبها.الذي

هبوبمايستمروغالبا.الخصوصوجهعلىفرنساجنوبي

سنويا.يوممائةلمدةالمسترال

صغيرامبدغايقرضشخصالمحتر!المسترهن

آلاتأو،المجوهراتأوالساعاترهنمقابلفيالمالمن

لديه.مرهونةتتركالتيالممتلكاتمنغيرهاأو،الموسيقى

الحقوللمسترهن.الرهائنتسمىمعهتتركالتيوالأشياء

فيربويةمئسبةالدينسدادعدمحالةفيبيعهافي

المحدد.الوقت

قيمةمنبجزءالدينمبلغالمحترفالمسترهنويحدد

هذهالاسترهانمكاتبزبائنفإنولهذا،.المرهونالشيء

فهملممتلكاتهمبيعاالتعاملهذايعدونلاالغربفى

المسترهنونويمكنلاستعادتها.أرباحهمعالمبلغيدفعون

الحصولمن،سريعنقديلمبلغالمحتاجينالناسالمحترفون

غرباء.كانواوإنحتىسريعةقروضعلى

بطاقاتلتوفرالاسترهانوركاتبمنكثيرواختفت

الحصولمنالشخصتمكنفالبطاؤاتوانتشارها،الائتمان

فيالاسترهانمكاتببدأتوفد،صغيرةقروضعلى

هذهتسببهاالتيللديوننتبجةأخرىمرةالانتشار

.البطاقات

وجودقبلمافترةإلىألامشرددانتاريخيعود

أوروبافىومورس،القديمةا!!مينفيعرففقد.المصارف

عددفيالاسترهانتنظيمو-خلال.الوسطىالعصورخلال

بنسبةالمطالبةلتمنعالأولىالقوانيتصدرتالدولمن

عالية.أرباخ

نأغيرآخر،إلىبلدمنضرهانالاسلمسيالمماتتختلف

بسجلالاحتفاظالمحترفالمسترهر،تلزمتنظي!اتها

تمالتيالأشياءلكلوصفعلىيحتوي،مكتوب

رجاليطلبهعندماالسجلهذايقدمأنويجباستلامها.

.المسروقاتعنتبحثالتيالأضرىالسلطاتأو،الشرطة

يأمنبضائعأيتسلممنممنو!كلونالمحترفونوالمسترهنون

محد!-ا.عمرايبلغلمشخص

وهي،ذهبيةكراتثلاثالالمهمرهانمكاتبأمامتعلق

مقرضوفكرتهاأنشأوقد،افى!رفللمسترهنقديمةعلامة

المصارفأصحابمنوكانوايايطاليا،لومبارديفيالنقود

الكراتوكانت.الوسطىونالقمفيإنجلترافيالمهمين

عائلةوهم،الميدتشيينعندلكممالةشعاراالثلاثالذهبية

فلورنسا.فىللناسالنةودإقراضفيتعملكانت

نحات.(م2691-3881)لىغيفا!،فيكمسترو

ودينيةوطنيةمعانيأعمالهفييبرزماغالباكان،كرواتى

تمثالهفىجليةالخصائصصذهوتبدو.قويةنصرانية

فيهاستخدمالذيام(9)70كوسوفوعذراءالرخامي

خلالمارسهالذيالخشبخطالبارزغيرالنقشأسلوب

تبدوكذلكام(،9-119118)4الأولىالعالميةالحرب

بييتاالرخاميتمثالهويجليةالصفاتهذه

الديكوربأعمالمستروفيكوقاهـاأم(.9146-9)42

وسبلإت.كافتاتفىللكناش

بيوغوسلافيادالماشيا،ؤسبوديفىمستروفيكولد

فيمحترفبناءيديعلىالنحتتعلم)السابقة(.

-أ)939الثانيةالعالميةبالحمأثناءوكان.سبليت

عامحتى)السابقة(يوغوسلافيافييعملام(459

الأمريكية.المتحدةالو!*ياتإلىأنتقلثم،أم469

فىمعينةإداريئشخصيات.علىيطلقلقبالمستشار

هذايطلقألمانياففي.الكنائسأوالجامعاتأوالحكومات

تعودالمتحدةالمملكةوفي.الدولةرئيسعلىاللقب
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عضوايكونوالذي،اللورداتمجلسرئيسإلىالتسمية

وزيرأوالخزانةأم!تعلىالالعمميطلقكماأيضما.أ!زارةافي

أجلدانامعظمفيالمستشارأغبيستخدم.هناكأجةالما

الأوروبية.

العلياالمحاك!ابعضيرأسالذيالقاضييسمى

أطتحدةاوالولاياتالعربيةالدولبعضفيالعدلومحاكم

بعضفيالجامعةرئيسيلقب!ذلكومستشارا،الأمريكية

مساعديبعضعلىأيضايطلقكما.الاسمبهذاالأحيان

المساعدينعلىوأيضا،كثيرةللداذفيالجمهوريةرثيس

ال!جرى.والمصالحوالشركاتالهيئاتلرؤدمحاءال!صار

السفارةفيالأولأحسكرتيراعلىأيضاالتسميةهدهوتطلق

البروتستانتيةالأسقفيةواالإنجيليةوأطكنائس.البريطانية

السحلاتعنمسؤولونمستشارونوالكاثوليكية

القانونية.

للمجت!ةالطبيةالخدماتتوشرمنشأةالمستشفى

بهدفالعاملينوسائروالممرضونالأطباءفيهاويعمل

يحاولونأيضاوهم.والمصابينللمرضىالصحةا!شعادة

المجتمع.فيالصحةعلىوالمحاففهآالأمراضمنالوقاية

للتعليمامرحصايعملالمستشفىفإنذأ!كإلىوبالإضافة

الطبية.والأبحاثالطبي

بعضحياته!ا،منمامرحلةفيالنالر،ملايينويقضي

غيرههـاوملالين.داخليينمرضىالمستشفىفيالوقت

المرضىوشلقى.رججينخطمرضىالمستشفىيزورون

المستشفى.فيلايمكثونأصكنهما،علاجهمالخارجيون

نظيفةمبان،المتقدمالعالمدولمعظمفيوالمستشفيات

يستخدمحيث،حديثةطبيةبوسائلمجهزةمنشآتأو

فىأما.المرضىلمعالجةعصريةأساليبوالممرضونالأطباء

قليلاإلالاتزيدقدالمستشفياتفإنأخامية،االبلادمنالقليل

والممرضونالأطباءفيهايعمل،بسيطةخيامأوأكواخعن

ذلكمنوبالرغم.محدودةطبيةوأجهزةأدويةمستخدمين

نحوالناميةالدولفيحتىالمستشفياتإمداداتتتجه

عددإنشاءويتم.الماليةالمواردبذلكسمحتكلماالتوسع

الاحتياجاتلمواجهةسنة،حلالمستشفياتمنأكبر

مستوىعادةالخبراءويقيعر.أروظناتزايدمعالمتزايدة

المتاحةالأصرةبعددمادولةفيالمستشفياتخدمة

للمرضى.

المستشفياتأنواع

المؤسسةحجمحيثمنكثيراالمستشفياتتختلور

،المستشفياتوتش!!ل.المقدمةالخدماتنوعحيثومن

العامةالصحةخدماتمنحيوياجزءا،الدوأ!معظمفي

المنظمة.

ريفيةمؤسساتشكلفيالمقامةالمستشفياتوتأتي

أدنىفىجدا،صغيرةمحليةمجموعةتحدمواشتي،صغيرة

هذهمثلتسمىماوكثيرا.الحدماتهذهمستويات

.الأكواخمستشفياتالمتحدةالمم!!فيالمستشفيات

سرير،مائةمنأقلعلىعادةتحتويالمسششفياتوهذه

بعضإلىبالإضافةالعامةالطبيةالمساعداتوتقدم

.المحدودةالتخصصيةالخدمات

-بخع*ءك!-غ؟

س!بم!!-*ش

!وص؟أ

"

ص!ث!

.!عقدة!ملياتللقياماحمليات،اعره!ة!يالليررألتسعةالحراحولىيستحدمالي!!(لرإلى.،فىرضىا!ايةاعلىاطستمتمياتتساعداللتخصصةالأجهزة

المر!ى.أوالخدحالأطفالاخساعدحصالاتاليسار()على.المريصحسموظائورمتالعةعلىالممرص!!تساعداممترويةإأحهرة(الوسصأ)في
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المجتمثيأوللمنطقةالعامةالمستشفياتوتأتي

.البلدانمعظمفيالمستشفياتلخدماتالثانيالمستوى

المدنمثلأكبرسكانيةمراحصالمستشفياتهذهتخدم

الخدماتإلىوبالإضافة.الكبيرةالمدنوضواحىالصغيرة

الخدماتمنالعديدالمستشفياتهذهتقدم،العامةالطبية

تتكونالعامةالمستشفياتكانت،الماضيوفي.المتخصصة

الثمانينياتنهايةفيلكنسرير.2لأ...منيقربمما

بعضاستبدلت،العشرينالقرنمنأضسعينياتاوبداية

003005)منهاأصغرأخرىالمستشفياتبهذهالدول

وهذه.المجتمعخدماتمعبالتنسيقخدماتهاتقدملصرير(

فيأقللأنهاأكبرب!!اءةتعملتطوراالأكثرالمستشفيات

.الإدارةفيوألممهلالتشغيلتكاليف

العلياالمستوياتتتمثلالمتقدمةالدولمنكثيروفي

المتخمصةالمستشفياتشكلفىالمستشفياتخدمةمن

كلياتالمستشفياتوتتئصذه.التعليميةالمستشفياتأو

وتقدم،الطبلدار!يالعمليةالتدريباتوتوفرالطب

وجراحةالدماغجراحةمثل،المتخصصةالخدماتأعلى

للأبحاثالتسهيلاتأيضاتقدمكماوالصدر،القلب

فيالعامةالمستشفياتأطباءأوالعائلةأطباءويقوم.الطبية

تعليميمستشفىإلىمرضاهمبتحويل،المنطقة

الخاص،وللعلاجالمرضطبيعةتحديدأي،للتشخيص

تمريضيةوعناية،جراحيةعمليةإجراءيشملقدالذي

متخصصة.

الدولمعظمفيللمستشفياتالمعتادالهيكلويتضمن

داخلخاصةوحداتأوخاصةمستشفيات،المتقدمة

المرضى.منخاصةنوعياتلهـعادؤالعامةالمستشفيات

معفقطتتعاملالأطفالومحدةأوالأطفالفمستشفى

السن،كبارتستقبلالمسنينو-دةأوومستشفى،الأطفال

منيعانونالذينبالمرضىترتحنيالعيونومستشفيات

المستعصيةالحالاتوهـشفياتالبصر،فىمشاكل

الطارئةوالرعايةالعلاجتوشرالإعاباتووحدات

ووحدات،جسيمةأمراضأوخطيرةبإصاباتللمصابين

حدييوالأطفالالأمهاتحمايةعلىتساعدالولادة

ووحدة،المرضىباقيعنبعز!الم،العدوىمنالولادة

قبلالمولودينبالاطفالخاصةعنايةتعتنيالخدجالأطفال

الميعاد.

المستشفياتتتكون،الخاصةالوحدارتإلىوبالإضافة

هذهأهمومن.متعددةأمماسسيةوحداتمنالعامة

لإجراءالمحتاجينللمرضىالجراصيةالوحدة:الوحدات

المحتاجينللمرضىالطبيةوالو-لىة،جراحيةعمليات

موأردمنالكثيرالجراحةوتتط!ببالعقاقير.للعلاج

باقىعنمعزولةالعملياتغراتتكونوقد.المستشفى

يتمالإمكانوبقدر.الالتهاباتمخاطرلتقليلالمستشفى

منخاليةأي،تعقيمحالةفي،العملياتغرفةعلىالحفاظ

الجراثيم.

ساعة42مدىعلىالمركزةالعنايةوحدةوتقدم

وحدةأما.خطيرةبأمرأضللمصا!!نوالمتابعةالتمريض

ضحايافتعالجالإصاباتو-دةأروالطوارئالحوادث

وحدةتقدمكما.فجأةضونيممالذيىتوأولئك،الحوادث

العاديين.الخارجيينلل!كرضىخدماتهاأيضاالإصابات

)فيالأشعةإخصائيوويقوم.العاجلةاشعايةالحوادتضحايايتلقىاليمير()إلىالطهوارئوحدة!ي.للمرضىمتعددةخدماتيقدماللستشفى

اليسار(.)إلىمواعيدهافىللمر!ى،الغذافةالوحباتبالمستش!العاملولىويقدم.المرضتشخيصفىللمساعدةالسينيةالأشعةصوربدراسة(الوسط
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بالمستشفىالرعاية

رعايةإلىيحتاجونعندماالمستشفىإلىالناسيذهب

وأالمحلىالطبيبعيادةطريقعنلهمتوفيرهايمكنلاطبية

الذينأو،حوادثفييصابونالذينفالناس.المنزلفي

الناسيذهبفورا.المستشفىإلىيؤخذونفجأةيمرضون

إلىالمعالجالطبيبيحيلهمعندماالمستشفىإلىعادة

لنظامالتابعةالمستشفياتوفي.هناكمتخصصطبيب

للانتظارالمريضيضطرقد،للدولةالوطنيأصحيةاالرعاية

الخاصةالمستشفياتأما.الدحولحقيمنحأنقبلفترة

الذينللمرضىالدخولحقتمنحأنتستطيععادةفإنها

المريض.يختارهالذيالوقتفيأجرايدفعون

فيأولآمرضاهمعادةالمستشفىأخصائيويفحص

إم!صانفىي!صنفهناك.العامالمستشفىفيخارجيةعيادة

الأشعةمثلالإمكاناتمختلفيستخدمواأنالمتحصصين

المريض.علةلاكتشاف،ألمعمليةاوالاختباراتالسينية

نأيستطيعفإنهتشخيصإلىالمتخصصيصلأنوبمجرد

العيادةفىعلاجهسيستكملالمريضكانإذامايقرر

المستشفىإلىإدخالهيتمأمالعائلةطبيبيتابعهأمالخارجية

ماهوالقرارهذافيالحاسموالعاملداخليا.مريضابوصفه

دخولليةبا!طتسمحمتاحةخاليةاسرةهناككانتإذا

المرلض.

جناحإلىيؤخذالمستشفىالمريفإلىإدخالوبمجرد

منلعددمنهاكليتسع،الغرفمنعددمنيتكون

وفي.العلاجتلقيمدةطوالهناكيمكثحيث،الأسرة

حيثبالغرفةملحقةاستراحةتوجدقدالمستشفياتبعض

أنالسريرفيللمكوثيحتاجونلاالذينللمرضىيمكن

ويمكن.الصحفيقرأواأوالتلفازيشاهدواأويسترخوا

المستشفياتوبع!،المذياعإلىيستمعواأنأيضاللمرضى

أمابها.خاصةمغلقةداخليةتلفازيةشبكةبتشغيلتقوم

حجراتنمطعلىمفردةحجراتفهيالخاصةالأجنحة

يجرواأنللمرضىويمكن.بالفنادقالأجنحةأوالنوم

أصدقائهمامنالزياراتيتلقواوأن،الهاتفيةالمكالمات

الأطفالوحداتأوالأطفالمستشفياتوفي.وأقربائهم

معالمستشفىفيبالبقاءللأمهاتللسماحتسهيلاتتوجد

تمريضفييساعدنأنعندئذللأمهاتويمكن،أطفالهن

الطبى.العلاجتلقيهمأثناءأطفالهن

قصيرةللإقامةمخصصةمنشآتالمستشفياتومعظم

فيهاالمرضىمعظمإقامةمدةلاتتجاوزبحيث،الأجل

بين6تتراوحمدداالمتوسطفيالمرضىيمكثإذشهرا،

الإقامةمستشفياتفيأما.المستشفياتهذهفيأيامأو.

يمكثونفالمرضى،الطويلالبقاءمدةذاتأوالاجلطويلة

استئصمالإلىيحتاجونالذينوالمر!ىأكثر.أوشهرلمدة

أما.القصيرةالإقامةمستشفياتإلىيذهبوناللوزتين

مثلأمراضايعانونالذينالمرضىأوالسفسيونالمرضى

الطويلة.الإقامةمستشفياتإلىيذهبونفهؤلاء،الدرن

الخاصةوالمستشفيات،النفسيةالصحةمستشفياتوتعتبر

للأشخاصتقدمالتيالتأهيلومستشفيات،السنبكبار

مهامءالتكيفعلىيساعدهممتخصصاعلاجاالمعوقين

طويلةللإقامةمخصصةمنشآتكلهاهذه،اليوميةالحياة

علىواحدآنفيتحتويقدالعامةوالمستشفيات.الأجل

الأجل.قصيرللبقاءوأخرىالأجلطويلللبقاءوحدات

بهوالعاملونالمستشفىأقسام

لهمالذينالأفرادمنتتكون.المهنيينالعاملينهيئة

منالطيةالهيئةوتتكون.بالمرضىبالعنايةمباشرةصلة

هذافيالاخرينالأعضاءجميعيوجهونالذينالأطباء،

ويرسلون،العامةبالممارسةيقومونالأطباءومعظم.الفريق

علىيشرفونثم،الضرورةعندالمستشفىإلىمرضاهم

المستشفى.فيالعلاج

متفرغينالأطباءيكونالمستشفياتمنالعديدوفى

الأطباءهؤلاءويتضمنخارجها.يمارسونهولافيهاللعمل

الأشعةخدماتيديرونالذين،الأشعةأطباءالمتخصصين

استخدامعلىيشرفونالذينالتخديروأطباء،السينية

المستشفياتبعضوفى.الجراحةأثناءالألملمنعالمبنجات

متفرغينجميعهمأوالطبيةالهيئةأعضاءبعضيعمل

للمستشفى.

وهم.التدريبتحتأطباءأيضاالطبيةالهيئةوتشمل

ويعملونالامتياز،أطباءيسمون،التخرجحديثوأطباء

الطب.انظر:.المطلوبةالإضافيةالخبرةلاكتساببالمستشفى

فريقفيالكبرىالمجموعةالتمريضهيئةوتشكل

الذينهم،المتخصصونوالممرضون.بالمرضىالعناية

يقومونوهم.التمريضمعاهدأوكلياتفيشخرجون

الأطباء.إشرافتحتبالمرضىالعنايةأعمالبمعظم

التمريضهيئةأعضاءباقيعلىأيضاالممرضونويشرف

يقومونوهؤلاء،المساعدينالممرضيئيشملونالذين

للقيامللممرضينالفرصةتاركين،اللازمةالروتينيةبالمهام

الخاصة.مهاراتهمتتطلبالتيبالأعمال

الأطباءمعالأقسامهذهتعمل.المهنيةالخدماتأقسام

يصفهاالتىالأدويةالمستشفىعيدليةتقدمإذ.والممرضين

برصيدالمركزيةالخدمةقسمويحتفظ،للمرضىالطبيب

الغذائجةالحدمةقسمويجهز،الطبيةالمؤنمعائرمن

هذاالتغذيةاختصاصيوويدير،والعاملينللمرضىالوجبات

أخصائيويصف.الختلفةالأطعمةقوائموينظمون،القسم

المصابينللمرضىالأطعمةمنخاصةأنواعاأيضاالتغذية
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وتجري.ذلكالطبيبمنهيطلبعندمامعينةبأمراض

الأطباءتساعدالتيالاختباراتالمستشفياتمختبرات

الأشعةقسمويقوموعلاجها.الأمراضتشخيصعلى

تشخيصعلىالأطباءليساعدالسينيةالأشعةبإجرأء

الأشععةأيضاالأطباءويستخدم.والإصاباتالأمراض

.السرطانلعلاجالأشعةمنأخرىوأنواعاالسينية

اقطهيللإعادةقسملديهاالمستشفياتمنو!ضير

استعادةعلىيساعدهملكيالمعاقينمإلمر!ىيعمل

العلاجمنأساسياننوعانويوجد.الطبيعيةحياتهم

والعلاج.المهنيةوالمعالجةالطبيعيالعلاج:التأهيلي

المعالجةتساعدبينما،والإصاباتالامراضيعالجالطبيعي

منتقليلهاأوالجسمانيةالإعاقةعلىالتغلبعلىالمهنية

المهنية،المعالجةانظر:.مختلفةمهاراتالمريضتعليمخلال

الطبيعي.العلاج

مريض.لكلبسجلالطبيةالسجلاتقسمويحتفظ

الطيالسجليساعدالمستشفىإلىسابقمريضعادفإذا

المريض.داءوعلاجتشخيصعلىالمستشفىطبيب

مسؤولمديرلهاالمستشفياتمعظم.الإداريةالأقسام

المستشفى،إدارةمجل!م!ويع!ت.ككلالمؤسسةتشغيلعن

.المسؤولهذا،الخاصةالمستشفياتبعضفيالمالكأو

المستشفىلمادارةخاصةشركةتقوم،الحالاتبعضوفي

ككل.

الإداريةالشؤونمعبالتعاملمختلفةأقساموتقوم

للمرضىيحددالمرضىإدخالفمكتب.للمستشفى

لهمالمعالويحددالطبيبطلبعلىبناءدخولهممواعيد

يضمعالماليةمكتبأوالحساباتوقسم.الغرفةأوالجناح

الوقتفيالمريضفاتورةويجهز،العلاجبتكاليفقائمة

ويشتريالمستشفىمخزنيديرالمشترياتوقسم.المناسب

.والأجهزةالمؤن

بقبوليقومالعاملينلشؤونقسمبالمستشفىويوجد

لدىويوجد.بهميتعلقماكلويتناولللعملالموظفين

ليعرفالعامةللعلاقاتمكتبالكبرىالمؤسسات

وتعين.المستشفىبهيقومبماوالعامةوالمرضىالموظف!ت

شكاواهم.يمللتعاملالمرضىعنممثلينالمستشفياتبعض

التطوعية،الخدماتقسميقومالمستشفياتبعضوفى

المنظماتمنغيرهاأو،المستشفىأصدقاءمجموعةأو

هؤلاءويعمل.المتطوعينالعاملينبعضبتوفير،المشابهة

والقهوةالهدايامحلاتتشغيلفيأجربدونالأشسخاص!

فييساعدونوبذلك،المكتبةتشغيلوفي،المستشفىفى

للمؤسسة.الماليةالموأردتدبير

تشغيلفييساعدونوهؤلاء.آخرونموظفون

ساعة.والعشرينالأربعمدارعلىبهدوءالمستشفى

المستشفى،مطبخفيالغذائيةالوجباتيعدونفالطهاة

لانتشارمنعاالمؤلسسةنظافةءلمىيحافظونالنظافةوعمال

الكمياتبتنظيفالمغاسلقسمفيالعاملونويقوم.المرض

التيالبياضاتوسائروالملاءاتالمناشفمنالهائلة

النجارةفنيوويقوموتصنيفها.وكيهايوميا،تستخدم

بإصلاحوالتكييفالسباكةوففصوالمهندسونوالكهرباء

كلفىممتازةحالةفىلتبقىالمعستشفىأجهزةوضبط

لحمايةأمنموظفيأيضاالمستش!باتوتعين.الأوقات

وممتلكاتهم.المر!ى

تاريخيةنبذة

مطلعمنذالبوذيونأنشأ.المستش!جاتإنشاءبداية

بعضوفىالهند.فيالمىحتشفياتالميلادقبلالثالقالقرن

للمرضىالمستشفياتتأسمست،للنصرانيةالمبكرةالعصور

وقامت.والمقعدينوالأكفاءوللفقراء،المنهكينوالمسافرين

الأولى.المستشفياتهذهءسظمبتشغيلدينيةمجموعات

مؤسساتأساساتعملالمستشفياتكانتالسنينولمئات

ولم.المنزلفىخدمتهمتتعذرالذيد!والمرضىالفقراءتخدم

يعالجونكانوابل،ا،ستشفياتفييعملونالأطباءيكن

الأطباء.عياداتفيأأمنازلهمفيالمرضىمعظم

هذهأعتباريمكنلا.الإ.سلاميالعربيالمستشفى

مالكن،حقيقيةمستشفيات-ذكرهاسبقالتي-البدايات

العصربدايةمعظهرضشفىبالم!فعلاتسميتهيمكن

هناكيكونأناقتضتقدرةالضر(وكانت،الإسلامي

معركةأثناءالمسلمينجرحى،لعلاعسكريمستشفى

ويعتبر،المنورةالمدينةفىاررمشفىهذاأقيموقد،الخندق

العسكرية.الحروبمجالفي،يعرفميدانيمستشفىأول

مطلعفيعبدالملكبنالوليدأنثأهالذيوالمستشفى

مستشفىأولهو،الميلادياهـأبع،الهجريالأولالقرن

وكان،المرضىبعلاجيضطلعمكانابوصفهالمفهومبالمعنى

وقد،الجذاممرضىعلاجفىمتخصصاالمستشفىهذا

القرنوفيللنعساء.وأخرىلللربرطأماكنفيهخصصت

أسسعلىيقوممستشفىلونطمابنأنشأالميلاديالتاسع

يقدمالمستشفىهذاوظل،الفاهرةمدينةفيعلميةوقواعد

ومن.قرونخمسةعلىتزيدلمدةللمرضىخدماته

المرضىخدمةعلىقائمايكن!مالمستشفىهذاأنالمدهش

وتعليمهمالطلابلتدريبقاعاتبهكانتبلفحسب

أليومعليهنطلقمامعلمجىماوىفيما،الطبيةالفنون

اد!ليمية.أوالجامعيةبالمستشفيات

أكبرقلاوونالسلطانأنت!أأم285عاموفي

أقسامالمستشفىبهذاوكان،القاهرةبمدينةمستشفى

ومطاعمومختبراتخارجيةوعيادا!قوالناقهينللمر!ى
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قدبمامكتباتبهكانكما.بالمجانللمرضىالطعاملتقديم

.اليومالحديثةالمستشفياتمنكثيرفييتوافرلا

المستشفياتمنالعديدعنالإسلاميأضاريخاويحدتنا

القرنففي.والعباسيةا،موية1أسدولةافيالخلفاءبناهاالتي

الطبيبإلىأسدولةاعضدالسلطهانأوكلالميلاديالتاسع

بعداد،مدينةفيحديثمستشفىلبناءالرازيبكرأبيالعربي

حول،الميلاديعشرالحادي،الهجريالخامعهرالقرنوفي

مستشفيإلىالضخمةقصورهأحدالدينصلاحنأسسلمإا

عشرالثانىأغرناودحلولأضاهـهـي،االممستشفىسماهكبير

أطلقالذيمستشفاهونقلاوالمنصورالسلطانبنىالميلادي

المستشفياتهذهفيويلاحظ.المنصوريالمستشفىعليه

إلىمقسمةوكانتوالأغنياء،الفقراءتعالجكانتأنهاالعربية

الخدماتكانتكماللنساء،ىوأضأ!رجالمنفصلةأجنحة

برزتكبيرةطبيةنهضةسلههذاصادفوقدمجانا.تقدم

جزلةوابنوالرازيسيناابنأ!أمثامنكبارأطباءيدعلى

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.وغيرهموالزهراوي

)الطب(.

هوموحودايزاليلأمستشفىأقدم.أخرىمستشفيات

.الميلاديالسابعأ!رنافيتأسسأرزيابباريصديوأوتيل

مثل-أجاإيطافيالمدن-الدولفيالمستشفياتتأسحستوقد

الرابعالقرنفيوميلانو،)فينيسيا(والبندقيةوجنوهفلورنسا

بالمرضىبعسايتهافلورسسامستشفىواشتهر.الميلاديعشر

يعتنونالمدربونالممرضونكانإذ،المستعصيةالأمراضذوي

أسدواءاإعطاءفيالتخرخحديثوالأطباءويساعد،بالمرضى

الوقت.ذلكفىالأطباءكباريصفهالذي

لرعايةوجراحاتطبيباتأيضاهناككانتكما

هذهنالتهالذيالتقديرورغما.الإناثمنالمرضعى

قصرواتقريباالأوروببنالأطباءجميعأنإلا،المؤسسات

المدنيقطودالذينوالموسرينالأغنياءعلىكار!متهم

اليونانيةالطبيةالمراجعيقرأونالطبدارممووكان.الكبيرة

يدرسونلاوأممنهم،القديمةأجهوديةواوالعربيةواللاتينية

إيطاليافيبادوافيأنشئتوقد.حقيقيينمرضىحالات

لمماردمحةمصممةوكانت،أم495عامعملياتغرفةأول

الأطباءاوكانوقتئذ،جديداكانالذيالتشريحعلم

أكثرالجديدةالأف!طروتبادلالدراسةبهدففيهايجتمعون

المرضى.لمعالجةمنه

)ء148السابعهنريالملكأسل!،لندنشيو

المستشفىتقريباوكان،سافويمستشفىأم(ء.9

النموذجعلىتأمسيسهتموقدبريطانيا،فيالوحيدالعلاجي

أء.9من)حكمالثامنهنريالملكوحاكى.الإيطالي

فيوجنيىليونمدنوضعتهالذيالمثالأم(547-

والمساك!تالفقراءلعلاجالكبيرةالملكيةمستشفياتهتأمعيس

وللمتشردينبارثلوميو(،وسانتوماسسانت)مستشفى

)مستشفىالفقراءولليتامىبرايدويل()مستشفى

ماريسانت)مستشفىوالمعتوهينوللمجانينكرايستصر(

بدلام.باسممعروفةأصبحتالتيبيتلهم(أوف

أولهسبانيولالجزيرةالأممبانيةالح!ضمةوأنشأت

وفي.أم305سنةالغربيالكرةنصففيمستشفى

فيمستشفىكورتيزهيرناندوأس!،!ميتيمكسيكو

فيرسمىبشكلالأولىاحسمتشفياتوظهرت.أم452

وفيأم963!منةبكخداكويبكفيأجةأسشمااأمري!صا

.أم751سنةالمتحدةبالولاياتبنسلفانيابولايةفيلادلفيا

الأوروبيةوالمدنالبلادبدأتعحتراضامناالقرنبدايةوفي

تخدمخيريةكانتالمستشفياتكحذه.المستشفياتبناءفي

الأغنياءيكنولم.المعديةالأمراضوضحاياأعقراءاأساسا

الطيةالرعايةشلقونعادةكانواإذ،المستشفياتإلىيدهبون

بريطانيافىالخيريةالمستشفياتعددزادذلكومع.المنزلفي

.أم008وأم735عاميبينما38،إضشيءل!من

المستشفى،فيالناسبعلاجيهتمونالأطباءبدأعندماولكن

قابلةأمراضايعانونالذينبالأشخاصأكثريعتنونكانوا

الأشخاصأما.والقروحوالكسورالأسقربو!أامث!!،للعلاج

يكنفلمعلاجهامنميؤوسأومزممةلأمراضالمصابود

لالدخول.أ!ميسمح

نظيفةوغيرمزدحمةالأولىالمستشفياتوكانت

فيأصعتراليا،فيأنشئالذيالأولافالمستشفى.ومظلمة

على،أم788لعشةفيويلز،لمماوثنيوفيدوز،رأس

المرضىوكان،خشبيةأكواخمنيتألفكان،المثالممبيل

مجهولةالعامةالصحةمبادئوكانتمناضد.علىيرقدون

بسرعةتنتشرالأمراضوكانت.المستشفياتجميعفي

النظافة.أهميةعنالمعرفةنقصبسببالمستشفىداخل

فيالطبيةالاكتشافاتساعدتعشر.التاسعالقرن

ففي.المستشفياتتحسينبدايةعلىعشرالتاسعالقرن

الأثيراستخداملدأعشرالتاسعالقرنأرلعينيات

الصدماتوتجنبالألمأضخفيفمخدريروالكلوروفورم

وليمسنكروفوردأصبحأم248عاموفي.العملياتأثناء

يستخدمطبيبأول،المتحدةالولاياتفيجورجيامن،لونج

توماسوليمأجرىمحنواتبأربعوبعدهكمخدر.الاثير

عمليةأول،المتحدةبالولاياتالأ!حناناطبيب،مورتونجرين

إجراءوتممخدرا،الأثيرمستخدماالمستشفىفيجراحية

وفيببو!عطن.العامماساشوسيتسبمستشفىالعمليةهذه

منأولأسكتلندا،منسمبسونجيمسالسيركاننيالريصاأ

.الولادةفيالكلوروفورما!شعمالبدأ

يلاحظونالأطباءبدأعشر،التاسعالقرنأواخروفي

ما86ءعامففي.والعدوىالالتهاباتلتقليلالتعقيممبدأ
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الفينولرذاذاستخدامفيليسترجوزيفالسيرشرع

فيماوأصرالهواء،فيالجراثيملقتلالكربوليك()حمض

لقتلالمطهرةللموادالجراحيناستخدامضرورةعلىبعد

أكثرالجرأحةجعلمما،وبالأجهزةبأيديهمالعالقةالجراثيم

فيبالمرضىالعنايةإلىالمستمرالاتجاهبدأوهكذاأمانا.

استطاعةفييكنلمإذ،المنزلمنبدلأ،المعستشفيات

وقد.المنزلفيالضروريةالنظافةتوفيريضمنواأنالأطباء

تسعينياتنهايةفيالسينيةالأشعةأجهزةامشخدامبدأ

عشر.التاسعالقرن

تزأيدعشرالتاسعالقرنلنهايةالأخرىالمعالمومن

فلورنصأحدثتوقد.بالمستشفياتالتمريضمدارس

منالعالمأنحاءكلفيالتمريضمجالفيثورةنايتنجيل

سانتمستشفىفيأسستهاالتيالتمريضمدرسةخلال

.لندنفىتوماس

المستشفياتبدأتأيضاعشرالتاسعالقرنوفي

وبدأتأجرأ.يدفعونالذينللمرضىخاصةغرفاتؤسس!

يسهمونالمرضىبدأإذ،تتضاءلالخيريةالمستشفياتفكرة

بالمستشفى.إقامتهمتكاليفمنجزءدفعفي

فيالمستشفياتمنالعديدإنشاءتم.العشرونالقرن

وتزايدت.العشرينالقرنأوائلفيالمتحدةالولايات

المرضى،عددفتزايدالمستشفىلمجطلبهاالتيالتكاليف

يكنولم.والعاملينالأجهزةمنمزيدإلىالحاجةبسبب

فىالرعايةنفقاتيدبرواأنالكثيريناستطاعةفي

ثلاثينياتفىالكبير،الكسادوق!فيخاصة،المستشفى

تواجهالمستشفياتكانتماوكثيرا.العشرينالقرن

مشروعقدم،المتحدةالولاياتوفي.ماليةمشكلات

مننوعا،أم929فيتأسسالذي،الأزرقالصليب

فواتيردفععلىالمرضىلمساعدةالمقدمالدفعتأمين

المستشفىالتأميناتوساعدت.بهمالخاصةالمستشفى

السدادلضماننظراأرسخماليةقاعدةعلىالارتكازعلى

.الفوري

إتش)إنالوطنيةالصحةمصلحةنشأتبريطانيا،وفى

أم(.459-ا)939الثانيةالعالميةالحرببعد3.+.ي!(إس

مخططنظاممنجزءاالمستشفياتأصبحتلذلكوطبقا

الدولةفيتأثيرلهكانأمروهو،الصحيةالرعايةلتوفير

الوطنية،الصحةمصلحةبتمويلالحكومةوتقومككل.

خلالمندعمهافيالضرائبدافعىجميعويسهم

موجوداالخاصالعلاجوظل.القوميةالتامينمدفوعات

اتخذتبريطانياوفيالديخع.علىللقادرينبالنسبة

العشرينالقرنوتسعينياتثمانينياتخلال،الحكومة

التأميناتفيالاشتراكعلىالمواطنينلتشجيعإجراءات

الخاصة.الطية

ستينياتفيالمستشفياتأصجمحت.الحديتةالتطورات

وقامت.المجتمعبخدمةا!!اماأكثرالعشرينالقرن

تقدمالتيالخارجيةالعياداتبإنشاءعديدةمؤسسات

المستشفياتمنعددبدأ.للأءلفالأوللعائلةالعامةالرعاية

العلاجوأنواعالسينيةوالأشعةالمعمليةالاختبارأتيوفر

المترددين.للمرضىالختلفة

الرعايةتحسنتالعلميةادشلوراتمنالعديدوبفضل

وحداتتستخدم،المثالسجيلفعلى.للمريضالمتاحة

الاجهزةالانالمركزةال!نايةووحداتالجراحة

ضرباتومعدلالمريضدمض!طلتسجيلالإلكترونية

وتساعد.مستمرةبصفة،اطرارةودرجةوالتنفسالقلب

بالسجلاتالاحتفاظفىالمستشفيارتالحوامميب

فإن،ذلكإلىوبالإضافة.والصيدليةوالطبيةالمعملية

يمكنالتيالأدواتمنالعديدتستخدمالمستشفيات

للسهولةتوفيرامباشرةممالالاتبعدمنهاالتخلص

الحرارةدرجةمقاييس"نشملالأدواتوهذه.والأمان

والإبروالمحاقنإبلاستيك()1اللدائنمنالمصنوعة

واحدةمرةتستخدمفهيالفولاذ.منالمصنوعةالجراحية

وثمانينياتسبعينياتوفي.العدوىلاتنقلوبالتالي

للمستشفياتالفنيةالأنظمةأحرزتالعشرينالقرن

والتصوير،الصوتيةفوقالمو:خاتبإدخالكبيراتقدما

الحاسوبي،المقطعيالتصويرةوأجهز،المغنطسيبالرنين

المرضى.لفحص

دورحركةتطورساعد،بادهـضىالعنايةمجالوفي

معالجةفيشاملتغييرحدوثعلى(المرضى)تكاياالإيوأء

الموشكينالمرضىوحالاتشفانهامنالميؤوسالحالات

.الوفاةعلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لمصحةاالمسنينرعاشقيرداعلم،لأشعةا

الحيويةالطيةالهندسةسعافا!1سيارةالصحيالتأمين

لطباالتمريض

)الط!(والمسلمينالعربءمدالعلومالجراحة

والموضوعات)1!بحاثعلمالأ،نياء،انظر:اوو.

)الأنسجةالأنسجةزرا!كةالدصقية(؟)الفصائلالدملية(،ا!

عة.لمناا،كسيلةالوحيدادلمضاا،(بقةلمتطاا

قائمة.زوأياوأرلغأضلاعبأربعةمستولثمكلال!ستطيل

تمثللأنها،الشكلمستطيلةا!،المثاسبيلعلى،فالسبورة

متقابلينضل!نكلفيهايا،الز(قائمأضلاعمتوازي

كانتإذامربعاالشكلويكون.ومتساويانمتوازيان

متساوية.الأربعةأضلاعه
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نوياتتتحد،التفاعلاتهذهمثلوفي.النوويالاندماج

وتنطلق،الهيليومنوياتلتكونببعضبعضهاالهيدروجين

قصيروقتفىالتفاعلاتوتصبح.الطاقةمنكبيرةكميةب

المستعر.نجمانفجارعنهاينتجمما،السرعةبالغةعملية

بعضالأخيرةعامالمائةخلالالفلكيونلاحظوقد

هذهعلىوأطلقوا،مرةمنأكثرانفجرتالتيالنجوميوصص)!(احشكلاألىمنلالرغممستطيلاد،)ب(و)أ(الشكلان

كلكانتوربما.المعاودةالمستعرةالنجوماسمالنجوم.مر!حبخ،ىادة

بينالفاصلةالمدةتبلغقدولكن،معاودةمستعرةالنجوم

منها.للبعضالسنواتالافحتىأومئاتالانفجاراتعوعرضهططولهالذي)م(المستطيلمساحةوصيغة

التيالفترةهيالطويلةالزمنيةالمدةهذهمثلتكونوقدط2-ح:فهي)ح(محيطهصيغةأما.عط-م:هي

الهيدروجينمنمايكفيلتجميعأبيضقزميحتاجها)ط+ع(.2ح-أو:ع2+

تختلفقد،أخرىناحيةومن.أخووياالاندماجلإحداثفإنام،5وطولهاأم2ماغرفةعرضكانفإذا

تنفجرلاوقد،والعاديةالمعاودةالمستعرةالنجوممسببات:يساويومحيطها2،أم08-ا*هأ2تساويمساحتها

متقاربة.ثنائيةنجوماتكونعندماإلاالعاديةالمستعرات.م45(-أ+هأ)22

صغيرةانفجاراتالمتقاربةالثنائيةالنجومفيتحدث.الأضلاعرباعىأيضا:انظر

القزمةا!لستعرةالنجومولاتقذف.ذأصكنحوأوشهركل

منضوءاأسطعتصبحفقطولكنهاالاجمار،أوراءموا!أيئالغازمنهائلةكمياتويقذفيخفجرنجمالمستعر

حدوثهاوأسباب،مرةمائةإلىمراتعشرةبمقدارالشمصأسطعيصئالمستعرالانفجار،وأثناءالفضاء.فيوالغبار

المستعرةوتدعى،الأخرىالمنفجرةالنجومأما.مجهولةيلمعوقد.مرةألفمائةإلىآلافبعشرةالشمسمن

العاديالمستعرمنصموءاأسماتصبحفإنها،التوهجفائقةيخبوأنقبلأطولأوشهرءلمدةالسطوعهذابمثلالمستعر

المستعر.عنمختلفةمحممبباتولها.المراتمنأدلافرىدةالماضىفيالىسو!ن.الاصلىسطوعهإلىتدريجيا

التو!ى.فائقالمستعرألصا:ارظر.ببفيالمستعرأنخطأيعتقدون

السريعة،المستعرةوتدعىالمستعرةالنجومبعضتصل

تصبحثمتنفجرنجمةالتوهجلمحائقالمستعروتبدأانفجارها،منساعاتعدةبعدلهاصطوعأقصىإلى

تخبوأنقبلالشمسمنأكثرالمراتبلايينساطعةتدعى،أخرىمستعرةنجوموهناك.قليلةأيامبعدالخبوفى

تضيءأنيمكنتوهجهاأوجوفي.وتتلاشىتدريجياإلىتصلكىبكثيرأطولوقتاتستغرق،البطيئةا!لستعرة

الغبارمنهائلةسحابةالانفجارعنوينتجبأكملها.مجرةبشكلساطعةتبقىفإنهاذلك،ومعلها.معطوعأقصى

والمتناثرةالمقذوفةالموادحجميفوقوقدالفضاء،فيوالغازسطوعهاإلىتخبوأنقبل،سنواتحتىأولأشهركبير

الشمس.حجممراتعشرالفضاءفيمنهاإلىوالغبارالغازالسريعةالمستعرةالنجوموتنفث.الأصلي

فائقمستعرا02وجودالفلكيونيلاحظسنةكلوفي،الثانيةفيالكيلومتراتمنآلافعدةبسرعةالخارج

التوهفائقواحدامستعراأنالفلكيونويقدر.التوهجبسرعةولكننفسهالشيءالبطجئةالمستعرةالنجوموتفعل

سنةالألفخلالولكن.المجرةفىعاما03كليحدث.ذلكعشرتبلغ

مستعراتسبع،اللبانةدربمجرتنا،فيشوهدتالماضية،مستعرةنجوماتصبحالتيالنجومبأنالفلكيونويعتقد

والغاز.بالغبارمغطاةالمجرةلأنوذلكفقطالتوهجفائقةهو،المتقاربالثنائيوالنجم.متقاربةثنائيةنجوماتكون

فائقمستعرابراهيتيخوالدنماركيالفلكىلاحظوقد.قربعنبعضهماحولنجمانفيهيدورثنائينجمينظام

ا!يمو!!.ام572!اما!ا!ؤ!ربفيافهـج.الثنائيةالنجمةانظر:

شوهدالتوهجفائقمستعرأقربأنكيبلريوهانزالبولنديالنجمينأحديكونأنيجبالمستعر،يتكونولكي

.أم406عامكانمجرتنافىيدعىال!ضافةشديدصغيرا،نجفاوالاخر،الحجممتوسط

التوهج.فائقةالمستعراتمننوعينبينالفلكيونويميزلعضهمامنجداقريبينالنجمانويكون.الأبيضالقزم

النجومنظمفىيحدثالتوهجفائقمستعرالأولالنوعالغنيةالمادةتسحبالأبيضالقزمجاذبيةقوةأنلدرجة

ويسمىوكثيفاصغيراالنجمينأحدفيهايكونالتيالثنائيةالمادةهذهوتتجمعحجما.الأكبرالنجممنبالهيدروجين

منكتلةالأبيضالقزمجاذبيةقوةوتجذب.الأبيضالقزمتصمىتفاعلاتتحدثالأمرآخروفى،الأبيضالقزمعلى
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كتلةإلىالأبيضالقزميصلوعندماالأكبر.المرافقالنجم

ثمتنهارفإنهاالشمسحجمقدرالمرةونصفمرةحجمها

تنفجر.

حجماأكبر،أحادينجمموتينئكلنالثانيوالنوع

الاشتعالفيالنجمهذامثليبدأفعندمابكثير.الشمعرمن

،كبيرةبدرجةويصئمعاخنا،بسرعةمركزهيضعف

طاقةوتنطلق،مركزهفي)انطلاقي(نوويتفاعلويحدث

التوهج.فائقمستعرامكوناينفجرثمهائلةفجائية

توهجهاقمةإلىالتوهجفائقةالمستعراتمعظموتصل

لعدةبشدةتضيءوتظلانفجارها،منقليلةأيامبعد

عدةالتوهحلالفائقةالمستعراتبعضوتخبو.أسابيع

التيالموادونوعكميةوتختلف.عامخلالبعضهارأشع!،

تختلفوقدالجو،فىالتوهجفائقةالمستعراتتقذفها

وراءها.تتركهاالتيالموادنوعفيالتوهجفائقةالمستعرات

صغيرنجميبقىالتوهجفائقةالمستعراتبعضانفجاروبعد

وبعدالنيوترونى،النجميسمىالنيوتروناتمنمكون

الأسودالثقبيسمىجسميظهرأخرىمستعراتانفجار

انظر:منها.النفاذضوءأييستطيعلاهائلةجذبقوةله

منجسمأييبقىلاالحالاتبعضوفىالأسود.الثقب

التوهقفائقالمستعرانفجاربعدنوعأي

العديدتكوينفىالتوهجفائقةالمستعراتتسببتوقد

الأخرىوالآجعسامالأرضتكونالتيالثقيلةالعناصرمن

الكربونعلىالعناصرهذهوتشتمل،الشمسيالنظامفي

.والسليكونواليورانيوموالأكسجينوالحديدوالذهب

موجودةالكونيةالأشعةمنعاليةطاقةأنالفلكيونويعتقد

الكونية.الأشعةانظر:.المستعراتفىأصلا

وجودالصينيونالفلكيونلاحظ،ام.ء4وفى

أثناءيظهركانأنهحتى،بقوةيضيءالتوهجفائقمستعر

الغازمنجداكبيرةبسحابةالمستعرهذاقذفوقدالنهار.

الفلكيونوقدر.السرطانبسديمالانتعرفوهى،تمددت

نأإلىوتوصلوا،السحابةبهاتتمددالتيالسرعةاليوم

منلأكثرواحدةنقطةفيتتركزكلهاالسحابيةالكتلة

موجودا،يزاللاانفجرالذيوالنجم،مضتعامأ...

بمعدليدورمتذبذبالدورانسريعنج!اأيمنبض؟وهو

النجمة.ان!:.الثانيةفيدورة03

فيالتوهجفائقمستعررؤيةأمكن،أم879وفي

دربإلىمجرةأقربوهيال!جمرىالماجلانيةالسحابة

004منذرؤشهأمكنمستعرألمعيعدالمستعروهذأ.اللبانة

عاممنذألمجردةبالعينيرىأصبحالذيوالأول،عام

لالكرةالجنويالنصفمنفقطرؤيتهويمكن.أم885

النجم.:انظر.الأرضية

.النيوتروننجمةالمستعر؟علمبم،الفلكأيضا:انظر

-1212هـ،656-)906باللهالمستعصم

المستنصرمنصوربنباللهالمست!صماللهعبدأم(.258

هارونأحفادمنالناصر،أ-حمدبنالظاهرمحمدبنبالله

الدولةخلفاءأخركانأحمد.أبووكنيته،العباسميالرشيد

بعدلالخلافةبورببغداد.ونشأولد.العراقفيالعباسية

بدولةتحيطوالأخطار،ام242هـ،064سنةأبيهوفاة

فقط،بغدادفينفوذهاواؤحصر،جانبكلمنالخلافة

سلفهعهدفيأمرهماسشفحلقدالتتارالمغولوكان

فىهولاكو،بقيادةالعراقتحووزحفوا،باللهالمستنصر

المغولوبينبينهالصلحلات11محاوفشلت،عهده

الطرقأنعسبحولووزرائهيهمستشارآراءلاختلاف

فيبغدادعلىزحفامولاكوأنإلا.شرورهملتجنب

نحوفي،الخلافةجيولقبهوالنمت،مقاتلألفماثينحو

التتار،أمامطويلايصمدواإمولذا،فارسآلافعشرة

العلق!ابنلهفجمعبغداد،هولاكوودخلفتفرقوا،

لثمخص،سبعمائةبلغوأحتىوعلماءهـ،،ومدرسيهاساداتها

الخليفة،بينهمشخصا،عشرسبعةإلاجميعا،فقتلهم

نأبعدأيضاقتلهمثم،الأموالمواضععلىليدلواتركهم

.المطلوبأدوا

يشهدلم،العراقأهلبينييرةمجزرةالمغولوأقام

وأقلهانفسمليونتقديراتهاأطىبلغتالتارلمثيلا،لها

إغراقا،:وقيلرفسا،ا،ستعصمقتلوكان،ألفثمانمائة

وأسر،والأوسطالأكبرولداهمعا،قتلوقدخنقا،:وقيل

يوما.أربعيننحوالقتلواستمر،الثلاثأخواتهمعالأصغر

بعد،العراقفيالعباسبنيدولةعلىالستارأسدلوبموته

سنة.524مدةحكمواخليفة37عليهاتعاقبأن

المستعصمي.ياقوتانظر:إ.ياقوت،المستعصمي

أرضفيمستعمرشعبيمهاي!مستوطنةالمستعمرة

أقامتوقدالمستعمر.البلدطريقعنوتحكماخرشعب

الزراعيالتوسعمثلاستعماريةلأهدافالمستعمراتالأم

ولكعسب،المصنعةللسلعبرلىيدةأسوافوتوفيروالتجاري

عسكريةمكاسبولتأمين،ا-فامالموادمنجديدةمصادر

صتعمرة.الم!الدولةعلىهيبةوإضفاء

المتحدةالأمهيئةفيألا!عضاءالدولنصفوكان

الثانيةالعالميةالحربأعقابفيامشقلالهانالتمستعمرات

التاشعالقرنينفيالعربيالعالمومنىام(.-459ا)939

اسياقارةبلادومعظمالم*فريقيةوالقارةوالعشرينعشر

صاحبةالأوروبيةالدولكانتوبلادها.أرضهاباستعمار

استولتحيق،المستعمرةالدوإ،منالأكبرالنصيب

الأوروبية،الدولمنوغيرهانياوألىوفرنساوإيطاليابريطانيا
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وسلبواسيطرتهمعليهاوفرضواالعالممنكثيرةأجزاءعلى

فيهاوأمنوابضائعهمفيهاوروجواوكنوزهاخيراتهامنها

إفريقيا.،آسياانظر:.أوطانهماومستقبلمكاسبهم

.الاستعمار:أيضانظرا

تحت)مناطقالأمكومنولثانظر:.التاجمستعمرة

البريطالمجة(.الح!اية

ينفىمابلدخارجمستوطنةالعقوبا!مسئعمرة

عشرالسادسللقرنالباكرةالعقودفمنذالسجناء.إليها

لجأتالميلاديالعشرينالقرنمنتصفوحتىالميلادي

العقاليةالمستعمراتإدارةإلىالأوروبيةالدولمنكثير

ول!شسجونها،علىالضغطلتخفيفحدودها،خارج

الدولهذهوسخرت.نائيةأماكنإلىالمجرمينبنفىتقوم

فيالطبيعيةالثرواتلتطويرعاملةأيديأحياناسجناءها

.المستعمراتهذه

مستعمراتهاإلىسجنائهامنكثيرأبريطانياوأرسلت

.المستعمراتتلكمستوطنيمعارضةبرغمالأمريكية

إنهاءفىأم(783-)1775الأمريكيةالثورةونجحت

لجألذلكونتيجةبأراضيها.العقابيةالمستعمرات

هؤلاءوكانأجا.أستراإلىمجرميهمنفيإلىالبريطانيون

تاريخ.أستراليا،انظر:بألمشراليا.البيضالمستوطنينأول

جزيرةالفرنسيةالعقابيةالمستعمراتأشهرومن

وقد.الفرنسيةبغينياتقعالتي،الرعبجزيرةأوالشيطان

فيأمرهاوانتهى،أمء28عامالثالثنابليونأنشأها

سراحهم.أطلقأوالسجناءنقلحينماأم459

بوحشيةالماضيفيالعقابيةالمستعمراتواشتهرت

وهمللجلديتعرضونماكانوافكتيرا،المساجينمعاملة

ظروفتحسنتوقد.بعضمعبعضهمبالسلاسلمقيدون

لموإنمنها،تبقىمافيالحاضرالوقتفيالسجونهذه

.القسوةطابعهايزل

المستوطنةعدىأطدقاسمالمفقودةالمستعمرة

رونوكجزيرةفوقام587عامتأسستالتيالإنجليزية

بكاروليناالانيعرفالذيالساحلعلىتطلالتي

المستعمرةوسميت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالشمالية

الذيمايعرفأنأحداستطاعةعدمبسبببالمفقودة

ذهبوا.وأينلسكانهاحدث

فيلإنجلترامستعمرةثانيةالمفقودةالمستعمرةكانت

جزيرةفوقتأسستفقدالأولىالمستعمرةأماأمريكا.

السيرأرسلهمرجال801منمجموعةبمعرفةرونوك

عاموذلك،الإنجليزيوالجنديالمست!صش!،راليوالتر

إصلاحالأولىالمستوطنةبناءمنالغرضوكان.أم585

المستوطنينولكن.بالتموينالإنجليزيةالحربيةالسفنوتزويد

تستطئلابحيثضحلةالبحيرةحولالمياهأناكتشفوا

الغذاءمنالجزيرةإنتا!أنعنفضلافيهاترسوأناسمفن

أصلا،بهاالمقيمينوالهنودالمستوطنةسكانليكفييكنلم

.أم586عامإنجلتراإلىالعودةإلىالمستوطنوناضولدا

قدكانالسفنمنمجموعةالجزيرةإلىوصلت

وذلكجدد،ومستوطنونتموينلهاإنجلترامنراليأرسلها

علمعندماولكن.المستوطنينرحي!!منايامعدةبعد

إنجلتراإلىالعودةمعظمهمقرر،بذأكالجددالمستوطنون

.الجزيرةفىمغامرااءغيرمنهميبقولم،بالسفن

منأخرىمجموعةراليأرسلام587عاممايووفي

خلئشواطىءعلىليستوطنواأمريكاإلىالجددالمستوطنين

بعدفيماعرفواالذينهمالمستوطنونوهؤلاء،تشيسابيك

وايت،جونقادهموالذين،المفقودينالمستوطنينباسم

الأولى.المستعمرةمستوطنيمنإنجليزيوهو

علىالرئيسيالدليل

كلمةالمفقودةالمستعمرة

.شجرةدوقالمحمورةكرواتوان

تركقدواينتحونوكاد

أمريكافيرونوكمستوطمى

لحاجتهإنجلتراإلىوأبحر

عادوعدماللتموي!.المتسديدة

كانأم!ه.عاملأمريكا

اممامل.بااحتفواقداهسمتوطنون

هؤلاءألىالسعضويعتقد

قديكونودربماالمستو!لى

هديةقميلةمعتراوجوا

يوجدلاولكنبها،وامتزجوا

ذلك.ع!دليل

.قيتس-.!!*،

أا*أ!صا!!!.ك!
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حملتالتىالسفنقادةرفضأم587يوليووفى

رونوك،جزيرةمنأبعدبهمالإبحارالجددالمستوطنين

،الجزيرةفوقالنزولعلىحينذاكالمستوطنونوأجبر

رجلا19منهمفردا171المستوطنينهؤلاءعددوكان

81وفييوما27مروروبعد.أطفال9وامرأة17و

فوقصغيرةمولودةإلينوروأيتابنةوضعتأغسطس

إنجليزيةطفلةأولوكانتدار،فرجينياأسمتهاالجزيرة

أحددارأنانيسفهوالطفلةأبوأما.أمريكافىتولد

لإنجلتراوايتعادأغسطس!آخروفي.الجزيرةمستوطي

.المؤنلإحضار

الأسبانيالأسطولأبحرأم588التالىالعاموفي

الأرماداعامباسمعرفالذيالعاموهوإنجلتراليغزوا

منوايتوأسبانياإنجلترابينالحربومنعت.الألمسبانية

ولكن،ماء09عامأغسطسحتىرونوكلجزيرةالعودة

والآثار،مهجورةالمستوطنةوجدإليها،وصلعندما

حروفاكانتخلفهمالمستوطنونتركهاالتيالوحيدة

علىمحفورةكرواتوانوكلمةشسجرةعلىمحفورة

.أخرىشجرة

فوقعاشواودودونهنودالهاتراسأووالكرواتوأن

نيةمعرفةمنالرغموعلى.رونوكجزيرةجنوبيجزيرة

خليجنحوالبرطريقعنشمالأالاتجاهفيالمستوطنين

قررواقدكانوإذامايتحرىأنقرروايتانإلاتشيسابيك

منعتالجويةالظروفولكنالهنود،الكرواتوأنمعالعيش

معإنجلتراإلىالعودةعلىوأجبرتهفكرتهتنفيذمنوايت

المستعمرتينالأوروبيونيرلمالوقتذلكومنذ،بعثته

.أخرىمرةالمفقودتين

المستوطنينمعظمأنالمحدثينالمؤرخينبعضويعتقد

حيثتشيسابيكلخليجانتقلواقديكونونربماالمفقودين

التيالقصصبينماالهنود،معالنزاعبسببهناكهلكوا

بعضأنإلىتشيرفرجينيامنطقةسكانلدىتجمعت

الهنديةالقبائلمنالعديدمعاندمجواقدالمستعمرةأعضاء

المستوطنينسلالةمنأنهميعتقدونلومبيهنودأنحتى

المفقودين.

عاممنازدهرتإيطاليةفنيةحركةالمسثميلية

بينالأولىوكانت،أم619عامحوالىحتىأم909

الماضيعنالانفصالحاولتالتيالفنيةالحركاتمنكثير

القوةالمستقبليةمجدتوقد.الحياةمجالاتجميعفي

الم!صعباترساميفمن،الالةعصرفيوالإثارةوالسرعة

نأالمستقبليونتعلم،العرضالمضاعفوالتصويرالفرنسيين

تتضمنالتيالمضاعفةالصورالواقعيةبالأشكاليستبدلوا

المستقبليةطالبتالوسائلهذهوبمثل.الألوانمنشذرأت

والخروجالشعروأشكالللجملالتقليديةالتركيباتبإلغاء

عليها.

أصدرالذي،مارينيتيفيليبوالشا/عر،المستقبليةوابتدع

التيالجرجمةالبياناتمنكثيرمنبيانأولأم909عامفي

جياكومالرسامونفوراإليهم3وانض،المستقبليوننشرها

والرسامسفرينيوجينواسولواولويجىوكارلوكارابالا

مستقبلينحتوظهر،بوكشبونيأمبرتوالنحات

فىللاستمراريةموحدةأشكال،عنوانهأمبرتولبوكشيوني

الففاء.

أغلبالمستقبليةفقدتأم619عاموبحلول

علىأثرتأنهاإلاحياتها،قصرمنالرغموعلىحيويتها.

الأدبيةالحركاتبهاجاءتالتيوالأعمالالن!يات

والسريالية.والتعبيريةالداديةمثلالحديثةوالفنية

بمالتشكيلىلتصويراأمبرتو،بوكشيوزء،:أيضانظرا

فن.،لنحتا

سير؟لبواا؟(لعديظةاءمعالأا)ءماكللأا:نظرا0لمستقيما

القناةالمحوو(؟والأمطءالد!قة)الأهـاءالإنسانجسم

.القولون،الهفممية

)جدول(.الحشرةانظر:.الأجئحةمستقيمات

)الكتو!الجغرافيةا)كشوفانظر:.المسدكشف

سو(.وال!القديمةالعصورفيالجغرافية

فيهتزرعالذي،المسخن،المن!خفضالنطاقالمستئيت

فيالمستنبتاتالبستانيونرستعملالبارد.الجوأثناءالنباتات

تقوموأيضا.الزراعيموسمهافيسفيالبذورلإنباتالربيع

فصليفيالبردمنالنباتات4بحماليالمستنبتاتهذه

والشتاء.الخريف

يكونجوانبأربعةذيإطارمز!المستنبتيتكون

الأرضعلىيبنى،الخرسانةمنأوالخش!منمصنوعا

ضوءمنكميةأكبربدخولليسمحبالزجاجويغطى

تسخينيتم.المزروعةالمساحةتدقشةفيوليساعد،الشمس

ويتم،التربةتحتتوضعء!ربائيةكبلاتبوساطةالإطار

بمرجلالتسخينبوساطةأو،بالترموستاتفيهاالتحكم

الساخنالهواءأوالساخنالماءأوالبخاربإرساليقوم

الأنابيب.خلال

طبقةبدفنالمستنبتاتيسخنونالبستانيونكانوقديما

فإنه،يتحللالسمادأنوبما.أمربةاتحتالسمادمنسميكة

بالمستنبتشبيهبناءويوجد.التربةويخصبينئحرارة

ويسمىالشمسضوءبوساطةف!-يسخنولكنهالساخن

المحمية.!البيوت:انظر.الباردالوقاء
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أثناءالنباتاتيحمىالمستنبت

والمستنبتالبارد.الحوفينموها

اليميرإلىي!هصالذيالكهردائي

مدفونة.تسخ!ت!صلاتله

الرحمن.عبدبنالحكمأنظر:.الأمويالمستئصر

الأشجارفيهاتنمو)مبتلة(رطبةأرضالمشتئقع

.العاممنجزءفيسطحيةمياهبهاوتوجدوالشجيرات

المناطقفىالعالهاأنحاءجميعفىالمستنقعاتوتوجد

نباتاتوبها،الجريانبطيئةالأنهارمنوبالقرب،الساحلية

السبخة.انظر:.السبخةمنأكثرخشبية

الحيواناتمنمختلفةأنواعالمستنقعاتفىتعيش

والشجيراتالألثمجارالمبتلةالتربةوتساعد.والنباتات

النمو.علىالأخرىالنباتاتوبعضالمعترشةوالنباتات

والضفادعالأسماكفيهاتعيح!ومجاربركفيهاوتوجد

والسلاحف،والثعابينالتماسيحمتل،الزواحفوبعض

والغزلانالدببةمثل،أشنديياتاوبعضوالحشراتوالطور

نب.ل!راوا

ذاتفالمستنقعات،مالحأوعذبإماالمستنقعاتوماء

يعكصمماباستمرار،الماءمستوىفيهايتغيرالعذبةالمياه

فترةفيالفيضاناتبهاوتحدثالأمطار.سقوطفيتغيرا

المستنقعاتفىالماءسطحمستوىأما.عامكلمنمعينة

المستنقع.تغذيالتىالمالحةالمياهمستوىعلىفيعتمدالمالحة

نوعالفيضانوعمقا!سشنقعفيضانزمنوئحدد

اوالأح!رالإسفندانفينمو،المستنقعفيتنموالتيالنباتات

دائمةالمناطقفىالأخرىالمائيةالنباتاتوبعضالماءزنبق

مواسمفىأو،بانتظامتفيضالتىالمناطقوفى.الفيضان

والإسفندانالجنبةوشجراسمرو،شجرينمو،معينة

فىفينمووالدردارالسنديانأوالبلوطشجرأماالأحمر.

يحدثحينماقليلا،مرتفعةتكونالتيالأرضمسقط

تن!وأطوللمدةالفيضانيكونوعندما.بسيصأفيضان

الأرض.اسطحمستوىعلىأعبيراالشجرغيرقليلةنباتات

المتسلقةالأشجاروبعض،الساماللبلابشعجرويتسلق

الطحلبضوعهطمنويتدلىالضجر،سيقان،الأخرى

وأبالروابيالأرضمنالمرتفعةأطناطقاوتسمى.الأممبانى

فيهاوتنمو.مغمورةغيرأش!ضهارمبتلةوتبقى.التلال

البرية،والأزهاروالكرمواكسرخسوالشجيراتالأشجار

الأشجار.سيقانمنالعديدالأشنةواالطحالبتغطى!سما

المالحة.المياهلمستنقعاتمثالالمانجروفومستنقعات

البحارسواحلطولعلىالمانجروفمستنقعاتتقع

هذهفيتنموالتىالمانجروفأشجاربالمسموسميت،المدارية

السالمونوسمكاللاهيةاسمرطاناتفيهاوتعيمق.المناطق

والحلزوناتالطويلةالأنوفذاتوالقرودوالبجع

العضوية،بالموادغنيةمياهبالمستنقعاتوتوجد.أضعابينوا

حياةتعيشالتيوالمحارالأسماكلحياةصالحةوت!صن

المانجروفمستنقعاتفيوتقل.ال!جيرةالبحارفيالنضوج

العواصفخلالالساحلتضربالتىالامواجقوة

علىكثيفةمانجروفمستنقعاتوتوجد.العنيفةالاستوائية

فيسوموةجزيرةوفيالأستراليا،الشمالياسماحلطول

النيجرونهربنغلادلق،فيالجانجنهردلتاوفىإندونيسيا،

نيجيريا.فى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الموحشالمسنتقعالسمحةاطيمةاالأرضا

المنقعشحر،نجروفا!اافرحليدر

فيالمستنقعاتأبرأ!دالمودحشالمستئقع

الشمالفى2،كماأ،049حوالييغطى.المتحدةالولايات

وهوفرجينيا.شرقىوجنوبالشماليةكارولينامنالشرقى

والطوبالالبسيطوالسروال!صمةأشجارمنمتشابكةكتلة

المستنقعويحتوي.الأبيضالأرزوأشجاروالصنوبرالأسود

تسمىجزئياالمتحللةالنباتاتمنكبيرةكمياتعلى

والغزلانالدببةعلىفيهالبريةالحياةوتشتمل،الحث

لبونحيوان)وهووالأبوسوموالأفاعىالرماديةأبوالثعا

مساحةمنجزءاستصلاحتم(.ثمينفروذوأمريكي
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منمختلفةوألواجالكرمةأشجارمنمتشابكةكتلةالملوحشا!لستنقع

الامري!جة.المتحدةالولاياتفيالمستنقعاتأكبرمنوهوالأشحار،

الزراعة.لأجل2كم0052تبلغالتيالأصليةالمستنقع

المستنقعمنجزءا،م7391عامالأمريكينجرسالكلحدد

ال!شبير.الوطنيالمستنقعفيالبريةللحيواناتملجأ

كائنالمستودونحيوان.حيوانالمستودون،

المستودونعاشكبير.حدإلىالفيليشبهكانمنقرض

مشة،مليون04نحومنذإفريقيا،شمالىفيعاشماأول

وقدوأمريكا.إفريقياوبقيةوأوروباآسيافيانتشرثم

الأقل،علىسنةمليونمنذالمستودونحيوانمعظمانقرض

000.01حتىيعيشكانالأمريكيالمستودونأنإلا

تقريبا.مضتمشة

منأخرىمجموعةإلىالمستودونحيوانوينتمي

وكانالتارب!قبلجدتووالتيبالفيلالشبيهةالحيوانات

وكالى.الحديتالفيلإلىالتارلويشحسبقبلعالقحيواناللستودون

الشمالية.وأمريكاوأوروباوآممياإفريقيافييعيشامسشودون

المستودونوكان.الأربعةالأنيابذواتعليهايطلق

وأالفيلبطولليساولكنهما،أض!خم،الأرب!الأنيابوذوات

الفكين.منكلفيأنيابا!تمديمةللأنواعوكانت.الماموث

نمتحينفى،السفليةالأنيابالمتأضرةالأنواعبعضوفقدت

ومسطحة.ضخمةسعليةأنيابالاخرلبعضها

الجاروفية.الأنيابذواتعاجمهايطاقالأنواعوهذه

إلىوطولهالمسم8إلىيصلالمستوا:ونأسنانعرضوكان

صفوفستةإلىأربعةمنأت،نهم!قسنولكل.سمأ5

بالميناء،والمكسوةالضخمةالخروطيةالنتوءاتمنمتعارضة

التىالنباتاتطحنفيألى!شودونيستخدهـثاكانوالتي

يأكلها.

.موثال،التار!خة!بلماحيوار،:أيضاانظر

أنواعوتعيش.المسطحةالديدانمننوعالمستوركة

ومياهوالبحيراتالأنهارفيالمىستورقةديدانمنمختلفة

لهاالمستورقةالديدانوأغلب.الرطجةالتربةأوالبحار

ماوأطوالها،مثلثةأودائريةسبرؤأطويلأمسطحةأجسام

م.3وه7بين

لهاليسولكن،الطفيلياتكشيرأت!ف،والمستورقة

تعيشالتيالمستورقةديدانوبر!ض.فصوصم!أومصاصات

لهاتكونقدوسم،3هطولإلىتنموقد،التربةفى

المستورقاتمنوكثير.!موداءأواءوصفمخضراءخطوط

المستورقاتوتتغذى.الكوبقثمبهان،سوداوانعينانلها

ويكون.الميتةالحيواناتببقاياأ،صغصيىةأخرىبحيوانات

الأنبوبيالبلعوميبرزوقدسمها،جىمنتصؤ!أسفلفىفمها

ليمتصالفممن(المعدةمنا!ىالأماالجزءوهو)الشكل

،الرأسجانبيعلىالتىوالأ.خاديدوالتجاويف.الطعام

الصعام.تحسسمنتمكنها

والديدان.شرانقفيمخصبابيصماالمستورقات،وتضع

منالكفيرأنكما.صغيرةناهصيةديداناتشبهتفقسالتي

جزءلكلويمكنأجزاء،إلىأ،نش!لارباتتكاثرالمستورقات

غيرقدراتللمستورقاتأن.ء!اكا*لمةدودةإلىينموأن

أجسامها.منتالفأومفقودجزءأينموإعادةفيعادية

كالأعين!حورالاتكونالتيالدودة!ييوصحلمستورقةمكبرمنظر

منالأسفلالحزءفي()الوسطالمصمتورقةترذيةأنبول!ويوجد.الحقيقية

حدا.الرقيقحسمها

-3-.؟!لا!-فى!

ط!
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متناهي)شعربأهدابمغطاةالمستورقاتوأجسام

وبتقلصاتأهدابهابتحريكالمستورقاتوتتحركالصغر(.

.تموجأوزحفحركةذلكويحدثعضلاتها،

العريضة.الدودة:أيضاانظر

المستوطناتمننوعباراجوايمستوطئات

أواخرفيالجنوبيةبامريكاباراحوايفيأقيمالاشتراكية

أحدلين،وليمقادأم،398اعافيعشر.التاسعالقرن

حمعيةأعضاءمنجماعة،أ!يةالعماالحركةفيالمصلحين

فيباراجوايفيأ!لاستيطانالجديدةأ!شرالياا!متيطان

مثاليةأهدافعلىالالمشيطانفحرةوقامت،الجنوبيةأمري!!ا

جمة،صعوباتواجهواالمستوطنينأنبيد.اشتراحصة

وجيلبرتلين!نالخلافواشتد.أنفسهمعلىوانشقوا

.أم498فيهناكللاستيطانآخرفريقاقادالذيكاممي

كوسمي.عليهأطلقللاستيطانجديدامكانالينوأمسر

بعنوانقصيدةأجةالأ!شراجيلمورماريالشاعرةوألفت

مستمرةالمستوطناتوظلت،كوسميفىالمساءذكريات

الاشتراكي.طابعهافقدتلكنها،الوقتبعض

مستعمرةمنجزءاكانتالمضايقمستوطئات

هذهأنشأتآسيا.شرقيجنوبفيالبريطانيةالملايو

.أم826عامالبريطانيةالشرقيةالهندشركةالمستوطنات

منطقةوجزر،ويليسليي-وبينانجوملقا،سنغافورةوشملت

عامبالمستوطناتديندينجبرأراضيألحقتثمديندينج،

عامالمستوطناتإلىكريسماسوانضصت.أم874

لالوانوجزيرة،أم309عامكوكوسوجزر،م0091

-1)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء.أم709عام

والملايو.المستوطناتالياباناحتلتأم(459

عامالمضايقمستوطناتمستعمرةاكتشافتم

كولوسجزرجانبإلىمشغافورةوصارتام،469

لابوانجزيرةوألحقت،منفصلةمستعمرة،وكريسماس

عنأم7ء9عامفيالبريطانيونوتخلىبورنيو.بشمالي

اندمجت،أم639عاموفيالملايو.لاتحادوملقابينانج

وصرواكوسنغافورةوالملايوالسابقةالمضايقمستوطنات

وأصبحت.ماليزيادولةلتكوينبورنيو()شمالىوصباح

.أم9هءعاممستقلابلدامشغافورة

)!دةالمحتدةفدسطينانظر:.اليهوديةالمستوطئات

تاريحية(.

إحدىكانتماساشوسيش!خليجمسئوطنة

المتحدةبالولاياتإنجلاندنيوفيالأولىالمستوطنات

سالمفيأم628عامفيدتأسيسهاوقام.الأمريكية

()البيوريتانالتطهيريينمنصغيرةمجموعةبماساشوسيتس،

الاحتفاظفييرغبونالتطهيريونهؤلاءوكانالإنجليز،

كنيسةشرورمنيعتبرونهكانوامماوخالياطاهرا،بدينهم

المستوطنين.منمجموعةأولإندكوتجونوقادإنجلترا.

أصئحاكماالذي،وينثروبجونقادأم063عامودى

بوسطن.إلىالمستوطنينمنآخرينألفا،للمستعمرة

خدماتماساشوسيتسخليجمستعمرةمستوطنوقدمر

نظامالخدماتهذهاهمومن.الأمري!جةللحياةجليلة

وكذلك،عمليبأنهيمتازكانالذيالذاتىألمحليالحكم

المعرفة.حب

ماساشوسيتس.أيضا:انظر

بمحضأسترالياإلىرحلواأناسالأحرارالمسئوطئون

فيليبارثرالحاكمطلبوقد.أم397عامبعدإرادتهم

فيالحكاموبدأ.بالمقاطعةالزراعةمجالشييعملواكيرجالأ

متلمميزاتومنحوهم،المقاطعةإلىأصسفراعلىالناستشجيع

بعضيعطونهموكانوا.منحةشكلفيتقدمواسعةأراض

بعضهميعينونكانواكمالهم،خدماليعملواالمنفيينأسسجناءا

حوالييعيشكان،ام981عامودحلول.المناصبدعضشي

من.0567مقابلويلز،ساوثنيوفيحرا!شوطنا0551

منأكثرهناكأم،كان851عاموبحلول.المنفيينالسجناء

حر.مستوطنألف32"

وبقرضأنرعاةأستراليالمحيالمسثوطئون

وأقامواأراضيها،فاستوطنواأستراليا،إلىجاءوا،وأغنام

منبعدفيمابعضهمصارثم،قانونيحقوجهدونعليها

المرموقين.المراعيوأصحابال!ثرياء

مأ082عامحتىالأوائلالمستوطنونهؤلاءظل

ديمنزلاندفانوفيويلزساوثنيوولايةفيمحصورين

المرأعيعنبحثاانتشرواهناكومن(،الان)تسمانيا

محاولاتمنالرغمعلىوذلك،الجيدةالزراعيةوالأراضي

ذلكمثلأنوإعلانها،انتشارهممنالحدالحكومة

الاستيطانحركةأنوالواقع.قانونيغيرأمرالاستيطان

سراحهم،أطلقالذينالمنفيينالسجناءبعضبدأهاهذه

بعضفتملكوا،للحياةسبلعنيبحثونراحواوالذين

واستقروا(،السرقةطريقعنالأحيانبعض)فيالماشية

مراعيجعلوهاواسعةأراضعلىقانونيغيربطريق

ولدأت،الحكومةبهماعترفتمالصرعانولكن.لأغنامهم

.للأرضقانونيينملاكافأصبحوا،والأرضالرخصتبيعهم

بسيطةعيشةبعدهمجاءومنالأوائلالروادهؤلاءعاش

الأشجارلحاءمنمصنوعةأكواخامساكنهمشكانت؟وقاسية

منمكونوهوأيضا،بسيطاطعامهمكانكما،والحشائش
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رسمهمويلز،ساوتنيوفيكامبلل!!رعلىاستقرواالذينالروادهؤلاء.الجدسدةممارلهمإلىالحيولظهورعلىيرحلونأستراليافىالمستوطنون

.أم815عامنيلوينوليمحونالفناد

هذاوالماء،الدقيقمنالمصنوعوالخبزواللحمالشاي

وخلافه.رعىمن،القاسيةأعمالهمطبيعةإلىبالإضافة

الماشية،أعدادازدأدتتلكمجهوداتهمنتيجةولكن

وكأكهذأ،يوم!احتىأستراليافياللحومصناعةوتطورت

الأغنامباستيرادهمنوعيتهمنحسنواالذيالصوفإنتاج

الدولةأولتهمإذغرابةولاأسبانيا.منالناعمأ!موفاذات

1836قانونيمثلالقوانينفأصدرتوعناشها،اعترافها

وتكريسالأراضىلتلك!لكيتهماعترفااللذينأم983و

.الغرضلذلكالشرطةمنقوةبتنطمشيها،الأمن

منعدةمناطقلتشملهذهطانالاسفحركةوأتسعت

فكتورياومنطقةالحاليةتسمانيامنطقةفشملتألمشراليا،

لمحاولةالسلطاتدعاالذيالأمر،والغربيةالجنوبيةوأستراليا

مساحةتحددالتيالقوأنينل!!دارهاالحركةهذهتنظيم

كماعنها.تدفعالتيوالضريبةاوريطان!،يمكنالتيالأرض

عددرادأستراليافي

44!قطمنالاغام

سفيسة،أولبهاجاءت

ء13منأكثرإلى

حودوضع.مليون

صناعةأساسماكارثر

المرينوشهجينالصوف

!مالمستوردالأسماني

معالصالحالرحاءرأس

المحلية.الأغنام
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أ!شرالياتسلصاأتشجعكانتلريطاليافيالسلطاتأن

مصالأنذلكالحستوطن!ت،ولتحفزالامشيطانأمرلتسهل

الصهحوفإلىماسعةحاحةشيكانتإنجلترافيالصوف

هذهنالا!متيصاأكةحرثتسجتاوه!صذا...الأ!عترالي

قانونية.عيرحركةكانتأنبعدأصاترعيةا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حولىماكارتر،ز!يوريلدااجااأ-رزادحياةتمتاراجا،أ!مترا

سعطئمستوىبهيرادحغرافيمصعصلعالبحرمستوى

ويحتلف،الأمواجاحركةمعدا!شمرارمتعيرهووالبحر.

البحرمستوىمتوسطبقدروأ*.أحاافيآخرإلىمكانمر

الزمر.منطويلةفترةحلالحمعهاجمقيامماتم!

أصلنقطةاجحرامستوىمتوسطالجعراشياءعلطويستحدم

.الأرضسطهئامستوىانحفاض!أوارتفاعلقيا!!بالسمبة

أعلى-أ!ملاياافيإيفر!م!بىهـتمحبلى،المتال!مبي!!فعلى

بيخماأجحر،اسطحمستوىشوث8848ءإلىأح!ااحااجبال

الفلسطنيةالأردنيةاالحدودعلىالمبتأجحراليحفض

أجحر.اسصاتىمستوتحتم993بمقدار

حمالالألىفعتستخدم)أداة(نبمصهآالمائلالمستوى

،المثالسبيلعلىونسبيا.صعيردشوةلاسحدامأضقيلةا

أ،لإيصامائللمستوىالأع!االأنجاهافيحم!دخيتطلب

إلىالحملبرشذأسكمقارنةدأتحوامرأق!!قدراممصهإلى

ارتفاخأنولنفترض.أطوا!ممساشةبمرالحم!!الألى،الممصة

برميلالحملوأنأم،4اهنحدرطوا!وأن،م.53المحصة

البرميلشفيالمطلوبأصثمغ!!ايعادا!.!حما002وزنه

يأ،ارتفاعهفيمضروباالحملوزدالمح!حةإشىلإيصاله

وأمتر-قوةكجم007مايعادلوهو.5،3*002

أعلىإلىالحملدفعإذاأمامنر(.-نيونرم0686)

يلي:تحسكماذأ!كلإنجارألمصلوسةاأمخهـوةاشإدالمنحدر،

لما"1،،1ك!لحيا!ا

-أ!هوةا

3،أطممحابة..

القوةمن.ه.- القوةاي
كحم41

عراطحصةإلىاضميلأ!إيصالحع!!اطحدركه!صالا-يالمائلاللستوى

شاش!عي.اسهإلحعام!أ!حه!!الد!عله!طر

المطلوبالقوةيقللالمائلالمستوىأنوبرغم

كجم-007تظللالمبذوالجهدكميةفإنا!شخدامها،

آلاتستمنواحدالمائ!والمستوى(.41كي05)متر

الآلة.ان!:.بسيصةأ

عدىدلدلالةعادةيستخدمتعبيرالمعيشةمستوى

ويمكنالدوأ،.أوالأصعرةأوأطفردالاقتصاديالمستوى

أنتجهاالتىوالخدماتالبضائعلقيمةالمعيشةمستوىقياس

زمنيةمدةخلالاررولةاأوالأسرةاأوالفردا!ستهلكهاأو

علىيبنىلأنهأيضاالمعيشةمستوىتفسيرويم!ش.محددة

ويسعونالحياةمتطلباتمنأضاسايضعهااكتيالأهداثا

بماحاجاتهممنأعافياالقدرأسديهمااجتصر!فإذاأضحقيقها.

حققواقدلذلكيكونونفإنهموسعادتهمارفاهيتهماي!!ل

ألمصلو!.االمعيشةمستوى

المعيشةمستوىيقاس.المعيشةمستوىقياسكيفية

فهمنافيمش!طةمنمنهاأييحلووأ،،مختلفةبطرق

لاكما،المطلوبةألمعلوماتاك!ممهاأييحقة!ولاإياها،

الصحيحة.أطعلوماتاحلىمنهاأييع!ص

نسبةبمعرفةمعينةأمةفيالمعيشةمستوىتقييماويمكن

بعضممدعلىالدخلمتوسطوالمواطنورينفقهما

الأساسية.ااحتياجاتهم

مثلاالعذاءعلىالفرديالإنفاتمتوسصأيستخدمفقد

الخصصةالنسبةزادتف!ص!ما.أدعيشةامستوىلقيالروسيلة

انخفاضعلىذلكدلالغذاء،علىللإنفاقأغردادح!م!

إلايظهرلاالأسلوبهذاأص!شأسدوأ!ة،افيالمعيشةمستوى

الحقيقىالمستوىمنشيءكليبينولاالأساممية،المعلومات

تحديدبسهولةيستطيعونلاالاقتصادل!تأنحصما.للا!عتهلاك

غذائه،علىدخلهمنالفردينفقهاالتيالحقيقيةالنسبة

.الأخرىالأشياءاعلىينفقهعماوتمييزها

وذلكأخرىلوسيلةيقاسقدالمعيشةمستوىأنثما

معلىالحأالقطاعإنفاقمجموععليهيطلقرقمبقسمة

الا!شهلاكعلىالخاصالقطهاعإنفاقويمثل.العسكانعدد

قيمةالشخصيالاستهلاكعلىالإنفاقيسمىقدالذي

خلالوالخدماتالسلعلشراءالمجتمعأفرادصرفهمامجموع

.العيوبمنأيضاالوسيلةهذهتخلوولا.محددةفترة

يبرزرقماتعطيناالطريقةهذهأنمنالرغ!افعلى

يظهرلاالمتوسطهذاأنإلاأحادياالمواطندخلمتوسط

المثال!عبيلفعلى.المجتمعفيالمعيشةمستوىتوزلغحيفية

متوسطيصلدولتينب!تشاسعةفروقتوجدأنيم!ش

للشخصدولارأ!أإلىفيخماالا!شهلاكيالفردإنفاق

نأالأشرادلكليمكنأسدولت!تاهاتينإحدىففي.!شويا

،الأخرىالدولةفيأمادولار.أصف!أنحو!نهمكلينفق
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الألفتفوقمبالغإنفاقالأثرياءمنقليللعددفيمكن

منالعديدينفقأنيحتملحينفيكبير،حدإلىدولار

نأيعنيوهذادولار.الألفعنكثيرامبالئقلالأفراد

ولكن،الناسلغالبيةأقلمعيشةمستوىالثانيالبلدلهذا

ذلك.يعكسلاالمتوسطالمقياسهذا

علىالشخصيالإنفاقلمقياسالأخرىالعيوبومن

،الدولبينالمقارنةفيعليهالاعتمادلايمكنأنه،الاستهـثلاك

فقد.الصرفسعرمنهاعديدةلأسبابذلكويعود

الشرائيةالقوةالأمريكىالدولارمعالصرفسعرلايعكس

أمريكيدولار001بمبينتشتريفقد.أطعملةالمحلية

ويكمن.مختلفةبلدانفىالبضائعمنمختلفةكميات

المقارنةفيالطريقةهذهعلىالاعتمادلعدماخرسبب

هذالاخر.بلدمناسملعتوافراختلاففيالدولية

المجتمعأفرادتحقيقفىمباشربشكليؤثرالاختلاف

اختلافالثالثواسمبب.مستهلكينبوصفهملرغباتهما

والكساءالغذاءأنصحيح.الشعوببينالاستهلاكمفاهيم

حاجاتهناكأنإلا،للإنسانأساسيةحاجاتتمثلوالمأوى

كذأسكليستهىبينماما،مجتصر!فيضروريةترىأخرى

الأذواقفيالأماختلافجانبإلىهذاآخر.مجتمعفي

لاتفسرالطريقةهذهفإن،ذلكإلىإضافة.والرغبات

صناعى.مجتمعفيبالمواطنينالمتعلقةالاجتماعيةالت!طفة

وكنداالمتحدةكالولاياتالصناعيةالدولبعضوهناك

توصف،الأوروبيةالدولمنالعديدإلىإضافة،واليابان

الدولمنعددفىالفردينفاقإمتوسط

نفقاتقسمةطريقعن-أحيانا-بلدأيمعيشة!ستوىيقاس

قيمةتمتلالنفقاتوهدهس!صانها.عددعلىالخاصاستهلاكها

.محددةزمنيةفترةخلالالبلدأفراديستهلكهااض!االحدماترالبضائع

بالنسبة،الاستهلاكعلىالعتمخصيةالنفقاتأدناهالجدولويضهر

.للقياسقاطةاقتصادياتداتدولةاصشر!تالأمريكيلالدولاردضلكل

لم2.3.السعوديةالعربيةالمملكة07712اليابان

087.2المكسيك12لم022سويسرا

0612البرازيل71لم76،الأمريكيةالمتحدةالولايات

811)،إفريقياجنوب083.13فرنسا

26"مصر07421ألمانيا

15،إندونيسيا038.11اكند

73"راجوانيكا072،11نيابريطا

017الهند11لمأ6"ألراليا

015كينيا0648المحتلةفلسطين

06موزمبيق95.4"الجنوبيةكوريا

.أم399لعاملمهيالححدواأصسوديةآالعرالمم!سةعداماأء،469آمامأ

وصحدوقالتحدةالأماهيئةلياساتعلىلاءكليماورلدرعةموسإنط-يرات.المصدر

في.راطاالحقد

كذلكتتصفأنهاإلا،مرتفع4معيضمستوىذاتبأنها

غيرأنحائهابعضفىالحياةي!خعلمما،والتلوثبالازدحام

أخرىولممائلعدة11،قتصاديونيستخدم.كمامرغوبة

عنالمعيشةمستوىقياسمنها،المعيشةمستوىلقياس

وأ،السكانعددعلىالإجمالىالوطنيالناتجقسمةطريق

طرح)بعدالفرديالدخلمتوسطحسابطريقعن

وأصرفهالأفرادعلىيجبماقيوءيظوالذي(الضرائب

فيالتغيراتلمسايرةذلكتعديليتم،الغالبوفي.توفيره

الأسعار.مستويات

تمالتي-المعيشةلمستوىالمقاسصرهذهأنإلا

الضعف.ونقاطالمشكلاتبلضمنلاتخلو-استعراضها

بشكلالمعيشةمستوىيختلف.الاختلافمجالات

خمسةنحوالعالمسكانإ-جممالييبلغلاخر.بلدمنكبير

الولاياتفيالاستهلاكمستوىناخذ(فعندما.نسمةبلايين

القمحمنالعالميالإنتاجأننجد01مقياساالأمريكيةالمتحدة

نستخدمعندماولكن.العالميبمالاحتيابنصففقطيفى

منالعالميالإنتاجنجدفإنناالهصفيالمعيشةمستوى

دولتأتيبينما،نسمةبلايينسب!،بحاجةيفىالقمح

منالفرداستهلاكفيالدولتينيىفيالوء!طفيالغربيةأوروبا

الناميةالدولفيالبشراستهلاكفإن،الحقيقةوفي.القمح

القمحيستخدمحيث،الغنيةالدولفيمنهأكثرالقمحمن

.للحيواناتعلفاأيضاالغنيةالدولفى

كبير-حدإلى-المتوافرةالغذاءكميةتختلفكذلك

الدوليةوالزراعةالأغذيةمنظمةقامتوقدلاخر.بلدمن

المتخصصة-المتحدةالأموكاالات3،إحدوهي-)الفاو(

الولاياتففي.الاختلافذلكجواؤببعضبدراسة

أمريكافىالمتوافرالغذاءأناكغمةوجدتمثلا،المتحدة

كللإمداديكفيالعشرينالقرنمنالثمانينياتنهايةفي

التيالحراريةالسعراتمن%39!بأمريكىمواطن

.%أ17إلىالنسبةوصلتادكمينوؤئطيوميا.يحتاجها

منحاجتهامنالأدنىالحدمن%أ41كنداوتوفر

،%98وبنغلادش%،39الهندتوفربينما،الأغذية

71%.وموزمبيق

الصناعيةالدولمواطنيمنسدالف!فإنوباختصار،

الزراعية.الدولفيالفرديصضهلكهمماأكثرعامةيستهلك

بظروف،الصناعيةالدولفي!مةوبخاالفرد،شمتعكما

الفردبهلمجمتعمماأفضلوغذائيةوتعليميةوصحيةسكنية

الزراعة.ءلىأساساالقائمةالدولفى

الموسوعةفيصلةذاق،مقالات

خلالدلت!"اعاتلساواالأجورا

القومىخللداالمعيشةتكاليف!لاستهلاكا

الإجمالىالوطنىالنابخالصناعيةالثورلم،الماليالتضخم



لاكستالى-ألادإسلامفيفيملالملكمسجد

المسحلى

أجوميةاصلواتهمالمسسلمونفيهيؤذياللهاهـبيت

يكنأسماالإسلاميأضاريخاعبروالمسجدعليهما.المفروضة

تعقدوالثقافةللعلممركزاكانللفحعسبللعبادةمكانا

موضعوكل.العلمطلابفيهويتخرجالدرسحلقاتفيه

!م!الرلممولحديثفيجاءوقدمسجد،فهوفيهيتعبد

اللهوقال.أحمدرواهوطهورا(مسجداالأرضلى)جعلت

اسضهفيهالذكرأناللهمساجدمنعممنأظلم)ومنتعالى

يعمرإنما):تعالىوقال.411ةالبقرةخرابها!فيوسعى

وآتىالصلاةوأقامالآخرواليومباللهآمنمناللهمساجد

المهتدين!منيكونواأنأولئكفعسىاللهإلالخشولمالزكاة

.81:سةاضوا

لأنهبذلكنعتوقدللمسجد،نعتالجامثهوأما

كلمةيفردونالأولالصدرفىكانواوما،الاحتماععلامة

وتارةالمسجد،كلمةعلىيقتصرونتارةكانواوإنماالجامع

إلىيضيفونهاومرةالجما!ع،المسجدفيقولونيصفونها

ذلكبعدالناستجوزثم.الجامعمسجدفيقوأ!نأ!مفةا
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المنورةبالمدينةالشريفالنويالمسجد

تصلىالذيالكبيرللمسجدفقالواالصفةعلىواقتصروا

لوقتالناسيجمعلأنه،الجامعصغيراكانوإنالجمعةفيه

.معلوم

وتاريخهالمسجددور

ذلكومنبها،والعنايةالمساجدبناءعلىالإسلامحث

سمعت:قالعنه،اللهرضيالخطاببنعوعنرويما

اللهاسبمفيهيذكرمسجدابنى)من:يقول!ل!*اللهرسول

اخبروقد.ماجةوابنأحمدرواه(الجنةفيبيتالهاللةبنى

اللهإلىالبلاد)أحبهريرةأبورواهفيماعفي!اللهرسول

مسلم.رواهها(جلىمسما

لجميعوتعالىسبحانهاللهمنأمرالمسجدبناء

للمسجد،الأساسيةالوظيفةالكريمالقرآنوحدد،المسلمين

اسمهفيهاويذكرترفعأناللهأذنبيوتفي):تعالىتال

عنرويتكما36.النور:والآ!صال!بالغدوفيهالهيسبح

وفضلهاالمساجدفي!خيرةأحاديثءلي!ار!ل

الساجدإعلامكتابهفيركشىالمالفميهوأوردوأحكامها.

فيها،والصلاةبالمساجدالمتعلقةالأحكامالمساجدبأحكام

إلىتشيرالتيعلي!الرسولأحاديثهذاكتابهفيوجمع

الإسلامية،المجتمعاتفيا،ساجدتؤديهالذيالكبيرالدور

يتضحوسوفوصيانتها،زمميرهاعلىيعملمنأجروتبين

وطرزهوعمارتهالمسجددوراستعراضر،خلالمنذلك

"مية.الإس!العمارةفيوعناصره

الإسلامفيبنيمسجدأول.الإسالأمفيمسجدأول

لقولهالتقوىمسجدله"تالالذيقباءمسجدهو

نأأحقيومأولمنالتقوىعلىألسم!لمسجد)تعالى

يحبواللهيتطهرواأن!!حبونرجالفيه.فيهتقوم

نأالخدريسعيدأبوهـروى.801:التوبة!المطهرين

:فقالالتقوىعلىأسسالذيالمسجدعنسئلعلس!النبى

والنسائيمسلمرواه(المدينةمسجد)أيهذا(مسجدكم)هو

ألحس!منهماكلإذ،الأولضيعالملاوهذا.صحيحبسند

نأيقتضىيوم(أول)منتعالىقولهأنغير،التقوىعلى

حلوليومكانتأسيسهلأنقباء،مسجديكون

هجرته.دارعلي!الرسول

موسىأبيإلىكتبالبلدانالخطاببنعمرفتحولما

مسجدايتخذأنيأمرهالب!كرةعلىوهوالأشعري

الجمعةيومكانفإذامساجد،للقبائلويتخذ،للجماعة

بنسعدإلىكذلكوكتبالجاكلح،المسجدإلىانضموا

أيضاوكتبذلك،بمثلالكوفةعلىوالوهووقاصأبي

أيضا،ذلكبمثلمصرعلىوالوهوالعاصبنعمروإلى

وأن،القرىإلىيتبددواألاالىمامأجفادأمراءإلىوكتب

ولاواحدامسجدامدينةكلونييتخذواوأنالمدأئنينزلوا

عمربأمرمتمسكينالناسف!نانمساجدالقبائلتتخذ

المسجدفيتؤدىالجمعةصلإةوكانت،عنهاللهرضى

ترابطمركزالوقتذلكمنذالمسجدوأصبح.الجامع

فلا.الملموسالماديوهيكلها4،الإسلامبوالجماعةألمجتمع

بعضهمأفرادهابينيربطبمحصجدإلاالجماعةتكتمل

ويقصدونه،الرأيوتبادللإةللصفيهيتلاقون،ببعض

رؤسائهم،معفيهويلتقونجماءشهم،أخبارعلىللوقوف

منركنفيبالقعودالاامشمتاعلمجردإليهشجهونأو

وضرورةدينيةضرورةللمسجدأصبح،كلهولهذا.أركانه

ولجماعةحدةعلىمسلملكلاجتماعيةوضرورةسياسية

جملة.المسلمين

وهواللهبيتالمسجد.المجتمعخدء4فيالمساجددور

وهو،حدةعلىمنهاواحدكلوبيتالجماعةبيتأيضا

مشتركة،الجماعةتملكهزالوماكانالذيالوحيدالمكان



المسجد182

وعلى.الدولةأوالخليفةأوالسلطانبناهالذيكانوإن

خاصةملاصيةالأياممنيومفىالمسجديكنلم،ذلك

الذيالدورذلكعلىمثلوأوضح.فئةدونلفئةأولأفراد

صدرفيالإسلامىالمجتمعخدمةفيالمسجديؤديهكان

تعقدللقضاءدوراالمسلمينمساجدكانتحيث،الإسلام

أح!!اموتعلن،الجماعةأفرادبينعلناالقضاءمجالسفيها

تنفيذموضوعللدولةويتركالمسجدداخلفىالقضاة

تحتالمسجدخارجيقفونأعوانطريقعنالأحكام

للتعليم،معاهدالمساجدامشخدمتكما.القاضيتصرف

ذلكوعلى،الجماعةاختصاصمندائماكانالعلملأن

مراكزكانتبلالصلاةوظيفةعلىالمساجدتقتصرفلم

محلاكانتكماوالتشاور،والدعوةوالإدارةللحكم

الدينأمورمنذلكوغيرواللإعلانوالعلموالإفتاءللقضاء

لدولة.وا

المعروفمن.الإسلاميةالفنوننشأةفيالمساجدأثر

شرعحتىالهجرةعقبا!دينةعيههممرالنبيدخلإنماأنه

منلمجهروالنبياشمتراهاالتيالأرضاقطعةفيالمسجدبناءفي

موادوأعدالمسجد،خططثم،المدينةفييتيمينغلامين

واضعترك.ذأصكوغيرنخيلوجذوعولبنحجارةمنالبناء

إقامةتمقحتىالبناء،أعمالفىوأصحابهنفسهض!ل!ل!النبى

فيمهممعماريعملكأولالشريفالنبويالمسجد

أسعاسيضعونوأصحالهصتنبهبدالنبيكانوحين.الإسلام

فنأساسيضعوننفسهالوقتفيكانواالنبويالمسجد

المسجدعمارةتطورتإذ،الإسلاميةوالزخرفةالعمارة

بدأهالذيالتصميمأساسعلىذلكبعدالشريفالنبوي

مشيدواحتذاهنموذجاكل!م!الرسولمسجدوظلك!!.النبى

القرونطوالالأخرىالإسلاميةرالأقصاأفيالمساجد

والكوفةالبصرةمسجدمثل،أحمجرةامنالأولىالأربعة

الوزأهمالمعماريطرازهصاركما،والقيروانوالفسطاط

الدافعوكان.الختلفةالعصورفيالمساجدلبناءالمعمارية

وامتثال.الشريفةأضبويةابالسنةوالاقتداءالحرصذلكإلى

وتلوينهاالمساجدزخرفةبعدمأمرح!ت!صدالرسولأمر

المساجدمبانىوفي.أصساعةاأماراتمنذلكفع!!وبين

العناصرإلىباللإضافةوالتصميماالتخطيصأأساليبتطورت

الإلحسلامية.المبانىأنواعسائرإلىانتقلتالتىالمعمارية

تجميلهابمفيوالرغبةالمساجدلأثاتالعنايةطريقوعن

تطورتإذ:الإسلاميةوالتطيقيةالزخرفيةالفنونازدهرت

بالمساجدالمعدنيبالأثاثأمحسايةابفض!مثلاالمعادنفنون

إلىبالإضافةوالشمعداناتالصسموتواوالثرياتكالأباريق

وتطورت)المصبعات(.بالحديدالمصفحةوالأبوابالنوافذ

بالأثاثللاهتمامتبعاأنواعهابمختلفالخشبيةالصناعات

وتطورت.المصاحفوحواملوكراسيمنابرمنالخشبي

الإضاءةبمصابيحالاهتمامبمسببالزجاجفنون

حتىالسجادفنونوارتقتالنوافذ،وزجاجوالمشكاوات

.الإسلام!يبنيمسحدأولوهو-الموسعةسعد-المنورةسالمدينةقباءمسجد
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غيرهم،دونتخصهمأنوكادتالمسلمونفيهانبغلقد

مسجد.كلمةمنسجادةلفظاستمدوقد

الزخرفةأساليبتطورفيالأثرأكبرللمساجدوكان

بالخطالدينيةالعمائرزخرفةعادةظلتإذ،العربيوالخط

العمارةأنحتى،الإسلاميةجمئالعصورفيمتبعة

العربيالخطلدراسةمناسباحقلاتكونقدالإسلامية

الختلفة.وأنواعهوتطوره

يخضعالمسجد.تخطيطفيالإسلاميةالعقيدةأثر

الوظيفيةالقواعدلبعضللمسجدالمعماريالتصميم

فيالمسلمونفيهينتظمالذيالمكانفهوبموالعقائدية

ك!!د:اشصل!قول.ا!رةضيضةلأداءمتراصةصفوف

وحاذواالملائكةبمفوفتصفونفإنماعفوفكم)أقيموا

الفرجوسدواإخوانكمأيديفىولينواالمناكببين

صفاوصلفمن،فرجةللشيطانتجعلواولا)الخلل(

أححدرواهوجل(عزاللهقطعهصفاقطعومناللهوصله

فيالأولالصفشضلعنر.صحبحلإصادوابودازد

فيماافماسيعلمالوفكر:اعذرلممولا!قاأسساجد،ا

نأإلايجدوالمثمالأولوالصف(الأذان)1النداء

وعلى.عليهورلاستهموا(عليه)يقترعوا(يستهموا

تحطيصأفييراعيأناهـسلماهعما!يحرص،ذأ!ك

فقام،يمأح!صارمموأصاجدهاأمرناائتياممتوجينهاتتلكا!سجد

مستطي!!ححيئةعلىنجتصميماصنهاأصلمساحدامحصصاطعمار

ألحتبلةاجدارامتدادالأتجاهاهـياموضيسيا!هـهمحو!ي!ص

توافرشياكشرجفائعبويالحديتصر*ا!كافدعتو!

!موثاكايباو!الأواا!مىافياهصلإص!!ثهـعددأ

الأول.اأ!مفا1امتداحسبع!!ا!عثهانجتيةع!صط

غيرآخرشصمميمفيعليه!صأ-ج!-لم،حذا5

وأطيالمحروأصش!ولانجعصيناأ-يم!/،حجث،امستصب

المرلغاصش!سا!احنىأواصداشياأصتم!طأشامثىأحش!طا

ألمصل!ت.ا!مفوفا!ا!لأأ!مفا!لأمتدا!مصلوكةاهساحه

بحيثمحددةدتأماشعباطساحدمداحماهـعتصما

المطلبمعبقاتصاأاطسجدمحصصعلىشوهـيعجاصش!ط

قال:أطصلياأمامرالمروعدءفيامتمثأحقاسديا

عليهماذاالمصلييديبينالماريعلمالو:عثانرحو!

أخرجه(يديهبينيمرأنمنلهخيراأربعينيقفأنلكان

بهذاوعملاومسل!.اصخارياصحيحىفيور؟صدا!ك،امصسايم

للمداخليخططونأطسلمونااطعماريونانصلوتا!ديخث

يسمحلامعماريلنظاموفقاالمسجدداخ!!أ!إا!ؤدية

مداخلمعظمنجدأ!ذا.ألمصلناصفوفأمامجا!رور

نجدهذاوعلى،الجالبينعلىأوالمزخرةفيضقعاطساحد

التىالتراثيةبالمراجعوليس،العقائديةالأ!سم!لاهناأ!برةا

هوفالمهم.المبنىتخطيطعندالمعماريونإليهايرجع

عنالبحثيتمذلكبعدثمأولأالمضمونالممتيفاء

والتشكيل.المضمونهذابخدمالذيالمعماريالتشكيل

ترتبطالتيالبناءوموادالإنشاءبطرقيرتبطهناالمعماري

كانوإذا.المسلمينلدىوالرلمميةالفنيةبالقدرةبدورها

دونالمصعلينصفوفتمشمرأنعلىيحضالإسلام

التىالعمدتكونأنمتحبالمسمنليسفإنه،أنقطاع

صفوفقطععلىعاملاالم!جدسقيفةعليهاترتكز

بدونالمسجدتصميميكونوبذلكبينهاوالفصلالمصلين

أكثرممكنةأعمدةبأقلأوالأس!فتحملالتيالأعمدة

بهاتنقطعلاحتىالعقائديةجةالناصمناستحبابا

والخطيبالإمامرؤيةالمصلونيستطعوحتى،الصفوف

المعماريوناحترملقدالبناء.!تعوائقدونصلاتهمفي

متطلباتمنالإسلاميةالرقيدةبهجاءتماالمسلمون

ولذا،الأرضفىاللهبيوتلكونهاالمساجدبعمارةتتعلق

التصميم.فىالمضمونإلى!ن!وهوالمعماريمعهاتعامل

مالذكرمجالتفسيرهفيلبسهناالمعماريوالمضمون

الإسلامروحمعتعاملولكنهأحلءماأواللهحرم

المضمونعنالمعماريينفيحثكان،لذلك.وتعاليمه

تولرأ.-القيروانجامعمحراب
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كانوكذلكمصر،فىالإسلاميةلتارلإلعصورسجلاتدعوكماالعكسوليس،الشكلعنالبحثأساس

تاريخمنكاملةفصولبمثابةالقيروانفىالجامعالمسجد.الغربيونالمعماريونبهاويعملالغربيةالمعماريةالنظرية

المسجدهوذلكعلىدليلوأكبر.عامةوالمغربإفريقياحددفقد،العمرانىبالنسيجالمسجدعلاقةعنأما

الأمويالبيتلأمراءتؤرخعمارتهإنإذ؟قرطبةفىالجامعالشريفالحديثفي:النسيجهذامفهوماعثيطل!هالكريمالرسول

وحرصإلاخليفةأوأميرمنهمفماواحدا،واحداالأندلسيببنيانأمرعديهفىاللهرسولأنعنها،اللهرضىعائشةعن

،برافعلىاسمهبتسجيلويتشرفإليهيضيفأنعلىأحمد)أحرجهوتطيبتنظفأنبهاوأمرالدورفىالمساجد

بمصر.الفاطمىالأزهرجامععلىالحديثهذاوينطبقلكنلمالمسجدأنعلىدد!لةالحديثهذاوفىحيد(.بإساد

لدولةيؤرخانفهماالنبويوالمسجدالحراما!ىدأ!االعصافيالنسيجمنيتجزألاجزءهوبلتذكاريابناء

ذلك.علىقيىعمارتهمازالتوماوحضارتهاال!!رمولما.عضوببهاوشرابطمعهايتكاملالإسلاميةللمدلنة

فئمنكلفيالمسلمونبهيعئمماأوأ!أنا!لاهـ4بل،ال!!ميالمجتمعفىالإشعاعمركزهوالمسجدكان

علىيحرصون،للصلاةجامعامسجدأيقيمواأنفتوحماتهماموقغيتخذأنا!سل!االمعماريعلىطنالمد!،محورهو

ومجاورا،الجديدةالمدينةوسطفيالمسجدمو!ع!ونأنمرافيصلىمنللتف،العمرانيالتجمعقلبفياهسمجد

-!ص..-ء--...والاجتماعيةوالتعليميةأجةوالماوالأمنيةالإداريةالخدمات

كالىبمااسوالحليمهبي!الرسولدارعد!يزمالمدينةمعممحا!لي.ال!سلامتعاليممعوسلوكياروحيامتصلةتكونحتى

الأساسيةالمعماريةالعئاصرالأمصارفيالجامعةاربالمساجدصارتبطت،وأسذلك

والسياسيوالاجتماعيبالتارلإلحضاريالإسلامية

المسجدعكمارةلمح!،العربديوانالشعرإنيقالوكان.الإسع!ميةللجماعة

منذبدأتالتيالخاصةالمعماريةعناصرهللحسجدالمساجدأنأيضاالحقيقةلينما،الأدلةتؤيدهاحقيقةوهي

فىالمساجدلعمارةالأساسيةالملامحتشكلمبكرةعصورمصرفيالعاصبنعمروجامعكانفقد.الإسلامأمديوان

-تر----!-ص!!-،يمكأ؟-"-7-ضخ--يز!كأ-!-تم-؟"--!--في!-!ز!كأء--لا*؟3خقي3-خلا!يم-

!دخ---ي7----ير-.-لم3-قي!خبر

-يم---!سصء-س،---

------ح؟!!يم--كأ-"-ح-!ءص---!خ-قيشعترض؟و

-77-ء!-ص3-!جي!يرش؟كا!حي-+-"4-ط--

--جبر-!يمج7خسء-؟!!-يزيم!!!يم!ح!-لاص

!!!-آ!-!!لأكمئج

كلء1ا

ك!،؟

ع!خ"هـء*ء؟*"-!--بري!-لإ"-"لم/كالإ"أعى

؟!-ع?!كاعدء-?لاعء،!ص!-!ص-!*"!لاس-3!عهض!تجين3يهيل!!7فيستمصءيرء3"!كا!لاخ8!؟!
"،!كا!3!/3"ع-ى!(*كاح-ثهي،كال!!!كا-1/لأ-

ير!مج!"?!!!!ثنا"روخ4،!!ص"كا-!3كاكا؟"!،!?!-ع!غلإيرضكاقي

رو

كا!ر-ء".*،زرى!!3+.ير3كاكاء3كا-صيرإكأ!!!،

3عء!ءاسىكا!!جل!ص7،كاصو+كالإ3كاكا!يزىىد"لآ

م!كر.القاهرةلىالأزهرالجامع
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قرطبةمسجدأروقة

الداخلصبالأندلس

فسيحة.واسعة

مميزاتأهممنالعناصرتلكوأصبحت.الإسلامىالعالم

تستحقبذلكوهيالمسجد.ذأتيةبهاتتضمحالتيالمساجد

العصور،مرعلىتطورهامعالملناتكتملحتىالدراسمة

المسجدلعمارةالمكونةالمعماريةالعناصرمعظموأنلاسيما

إسلامية.أوعربيةغيرأصولإلىالمستشرقوننسبهاقد

،المظلات،الصحنالتخطجط،:هيالعناصرهذهوأهم

.المقصورة،المئذنة،المحرابالمنبر،

وضوحمعللمسجدالعامالتخطيطيتمشى.التخطيط

الأسرارمنتماماوخلوهاأركانهاوبساطةالإسلاميةالعقيدة

القديمةالعباداتطقوسفيالتعقيداتمننوعأيومن

قدسالمسلمينبمساجدتكنفلم.الإسلامعلىالسابقة

مصرمعابدفيكانكمااليهود(عندالهيكل)قبةالأقدأس

عاليةجدرانذاتضخمةمعماريةمنشاتأو،القديمة

علىويقوم،والقناديلبالشموعتضاءداخليةوقاعات

وملابسخاصةهيئاتلهمسدنةأوكهانخدمتها

منالأثرأبلغالنفسفىيوقعأنمنهيرادنحوعلىمصممة

الأولىالمسلمينمساجدكانتبل.والقدمميةالرهبة

صغيرةالأرضمنمساحاتف!،شمديدةببساطةتخطط

القبلةاتجاهفيهاويمينوتطهروتسوىتنظفىكبيرةأو

تسور،أولاالمساحاتهذهتسوروقد.للصلاةوتخصص

تقاموقد،البسطأوالحصرأوالنظيفبالجصتفرلقوقد

الأمرمنتغيرلافهي،تقاملاوقد،ضخمةمبانفوقها

شيئا.

ألمماسياعاملاالإسلامفرائضأدأءفيالبساطةكانت

توزيعفيتكلفولافيهتعقيدلاسهلتخطيطوضعفي

النبويالمسجدذلكوكان.بنائهأسلوبفيأووحدأته

العصور،كافةوفيالأقطارصميعؤيالمساجدنواةالأول

لتخطيطأفكاراقتباسإلى!،المسلمونيلجأولم

معابدأوالنصارىكناشأوالوثضيينمعابدمنمساجدهم

عندماالنصارىفعلهوماقبل،ءنالرومانفعلكماأليهود

يطلبولم.الرومانيةالبازيليقا-تخططلكنائسهماتخذوا

محيطلتحددموادبأيةتقامجدرانمنأكثرالحنيفالدين

بهايحتميظلةأوسقيفةومن،حرمتهوتحفظالمسجد

بدأالذيالتخطيطوهوصلأ.تهم،أثناءفىالمسلمون

خطهوالذيالمنورةبالمديخةصيالنصالمسجدفىظهوره

لشلصلبمإ!تاءخططهنوءط.بنفسه!س!لرسولا

وظلةرجل،قامةعلىتعلوتكنلماللبنمنبجدارنأحيط

منالمصلونبهايحتمىأخربيااليالشصالركنفىتقع

ليجتمعظ!س!الرسولفيهايجلسكانكما،الشمسحرارة

وكان.والدنيويةالدينية/شؤونهممعهمويتدارسبالمسلمين

الرلممولفيهايقيمالحجراتمنعددالشرقيبالضلعيوجد

الرسولمسجدجدرانبناءأسلوبوكان.زوجاتهيمكل!!د

استخدمتفقد،للغايةبسيطاالإقامةوحجراتوظلتهعديط

النخيلسعفمنصنعتالتيالظلةلر!النخيلجذوع

.للجدراناللبنوالطوب

طورفيذلكبعدكل!ت!الرسولمسب.تخطيطدخل

من!انمنادصففىظ!سدسوإ،ارتلقىأنبعدبيد

هوإليهايتجهقبلةالكعبةاباتخاذالأمراللهجرةالثانيةالسنة

را!ة!ةظ!ولار!ل!أخلف.صلاتهمفىوالمسلمون

تعينعلامةالجنويجذرهاو/سطميوجعلالجنوبجهة

عامالمسجدمساحةفيأطخطابإقعمرزادثم،القبلة

عهدوفي.القبلةناحيةمن(وبخاصةم637هـ،أ7
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واحدة،ظلتانللمسجدأضيفهـ،42عامعثمانالخليفة

وبذلك،الغربيالجانبفيوأخرىالشرقيالجانبفي

ومن،بالمدينةمسجدأولألتحصصأالنهائيأصشكلاتكامل

فيعليهوسارواالمسلمونبهاهتدىنموذجاصارفقدثم

إلىالمشرقمنكلهاللإسلاميالعالمفيالمساجدتخطيط

رئيسىتخصط!فييتبلورالذيالنموذجهذا.المغرب

أرئظلاتبهتحيطمكشوفأوسطفناءمنيتكون

منمرحلةكلأنبالذكرالحديرومن.القبلةظلةأكبرها

المباشرتأثيرهالهاكانعيئورالرسولمسجدتخططمراح!!

فنجد.الإلحملامىالعالمأقطارفىالمساجدمخططاتعلى

مسجدتخطهيطفيهايت!صنكانالتىالأولىالمرحلة

واحدةظلةالجنوبيالجانبفييتقدمهفناءمنك!!الرسوأط

الأمصارمساجدلناءصىشعاعالذيالتخطيطهو

الثاليةالمرحلةثم،أغيروانواأمموفةواالبصرةفيالإسلامية

فناءمنعثيهسرالرسولمسجدتخطيطفيهايتكونكانالتي

الجانبفيوأخرىالجنوبيالجانبفيوظلةأوسعط

أصئفيهاالتىوالاخيرةأصثةالثاالمرحلةثم،الشمالي

وأربعأوسطفناءمنش!صنعثهبالرسولمسجدتخطيط

علىالاثارعلماءاصطلحوقد.أعبلةاظلةأكبرهاظلات

الصحنذيالتخطيطلاسمالأخيرالنموذجهذاتسمية

والظلات.

أهممنويعد،الأوسطالفناءأوالبهوهو.الصحن

الضوءمصدرإنهإذالمساجد.تخطيصأفىالمعماريةالعناصر

أنيندرالتيالقبلةظلةوبخاصةالمسجدلظلاتوالهواء

أ!لةأأضسبةباالصحنكانوأ!ذاللنوافذ،فتحاتفيهاتكون

وأ!ذاوالهواء.بالضوءيمدهاالذيالوحيدالمصدرأعبلةا

شانو.ومكشوفةفسيحةالصحنمساحةتكونأنروعي

وأبالصل!!أسقبلةاظلةتضيقحينللصلاةيستخدمالصحن

وأمرجعاالصحنيكونأنالمتبعمنوكان.الصيففصوأط

القبلة،ظلةمساحةعنمساحتهتزيدوأنلالمرلغشعبيها

ا!مضاش!صا!تحديدوكانأكثر.أومرةصعفهاتباوقد

تجعاوإقليمل!ساالخاصةللظروفيتركانومساحته

الم!صشوشةأ!همحوداأننرىحيث،المناخيةللظروف

منو،الحرارةشديدةأوالباردةالبلادفيمساحتهاتنكمش

أوالأشمااتجهماكلمامساحتهاتصغرالصحونفإنهنا

نجد،اطثا!ممبمافعلى.الإسالأميأصمالعابلادفيجنوبا

أشنيةأ!نداووإيراتأعربيةارالأقماأافيالمساجدصحون

تصعرأصحو!امساحةنجدليمما،أسساحةاواسعةمكشوفة

وشكيا.أضهراراءوماوأصغرىاآ!عيامساجدفيأحجامها

غرس!فقدالألدكصر،افيسحاصةوالإلمملاميالغربفيأما

والتماساأ!يئتهتجميلااصارنجاأشعحارالمساجدصحونفي

ا!ميور.اشيللمصل!تأظلامنلشيء

ايح!.لا-حلةفيعروةالملكةمسجد

رر!م!طث!!.!كل

اسوهـد.لاطديةالقبلتينمسجد
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فيالأشجارغرسجوازفيطويلاالفقهاح!تناقشوقد

بعضوكان،بإقرارهالأمروانتهى،جوازهعدمأوالصحون

منذلكعنينجممماخوفاذلكعلىتحفظقدالفقهاء

تسكنالتيالطيوروبسببثمرها،بسببمشكلات

الصحن.نظافةعدمفيسبباوتكونالشجر

تخطصاأتمنيختفلمالصحننحصرأنوالخلاصة

أضياالنماذجكلفيالجامعةوالمساجدالخاصةالمساجد

منبهتحيطالتيالظلاتعدديكنومهماوصلتنا

فيالصحنبعنصرالاهتمامعواملمنوكان.الجوانب

بدأتالصحونمتعددةلمساجدنماذجظهرتأنالمساجد

بأشبيلياالقصبةوجامعبتونسالمهديةجامعفيبثلاثة

القصبةومسجددلهيمساجدلعضفيبخمسةوانتهت

ال!قصى.بالمغرب

فيتقعرئيسيةظلةعادةللمسجد(.)الأروقةالظلات

وهي،القبلةرواقأوالقبلةظلةباسمتعرفالقبلةأتجاه

أما،والمقصورةوالمنبرالمحرابعلىتشتملانتيالظلة

الصحنبجوانبتحيطالتىالأخرىالثلاثالظلات

تونس،-القيروالىفيسافعبنعقبةلتميدهالذيالكبيرالجامعاللسجد

إلريقيا.شماليليالإسلاميللوجودرمزاليكون

ظلةمقابلةفيتقعكانتإذابالمؤ،نرةأوبالمجنباتفتسمى

والعمارةالاثاركتبأنبالذكرالجديرومن.القبلة

القبلة،ظلةعلىالصلاةبيتاسماتطلققدالإسلامية

علىوالمجنباتلها،المقاللةاكغلةاعىالمسجدومؤخرة

صدرفيالأولىالمساجدوكانت.الجانبيتينالظلتين

وأمجنباتلهاليستأياحدةأظلةعلىتشتملالإسلام

وقرطبةوالزيتونةاعيروانواال!وفةمسب-مثل،مؤخرة

منالقبلةظلةتقسم،العادةوفيا.الأقصىوالمسجد

بوائكبوساطةعرضيةأو،طولببلاطاتإلىالداخل

أيضاالعادةوفي،دعائمأوأعه!ةعل!،مرتكزة)عقود(

سائرأوصعمنالأوسطالرواقأ،الوسطىالبلاطةتكون

لوالقاطعالمجازباسموتعرفالمس!د،بلاطاتأوالأروقة

بينما،القبلةجدارعلىرأسي،بشك!يمتدمسارهاكان

القبلة.لجدارموازبرشك!،البلاطاتباقيتسير

موضعوهيمؤخرةط!شم!الرعموللمسجدكانوقد

وكانت،المقدسبيتاتجاهفيكانتالتيالقديمةالظلة

المؤخرةتتكونماعادةوكانت01الشاميةالسقايفتسمى

جامدمشقفيالحالهو!كافقطواحدروأقمن

هوكمارواقينمنتكونأو،سوسةوجاهـحوحرانووامعط

جنيدبنوالإسكافياهـالقيروأنالكوفةجامعفىالحال

وقدبمصر.طولونوابناعالعراقدلفابيوجامعببغداد

هوكمااثنينعنالواحدةابرننبة!!الاروقةعدديزداد

وجامعبالعراقوجامممامراءالنبويالمسجدفيالحال

هناكأنبالذكرالجديرومن.مصسفىالعاصبنعمرو

الإيوانيالتخطيطباسميعرفللمساجدآخرتخطيطا

معقود،بسقفغطيكبيرإيوانالظلةمحلحلحيث

الخامسالقرنمنذإيرانمساجدفىالنظامهذاانتشروقد

المسجدأصبححيث.الميلاديءشرالحادي،الهجري

عمقاأكبرهاأواوينوأربعةأواسطصصقمنيتكونهناك

علىثرأقدالمساجدفيالجديدالنظاموهذا.القبلةإيوان

القرنمطيعفيشيدتالتيالإسلاهـ!ةالمدارستخطط

لتخطيطازيمتاو.يدلميلااعشريادلحاا،لهجريامحه!لخاا

المساحةمنتماماالأعمدةبتلا!شيللمساجدالإيواني

الجانبيةالحوائطعلىالإيوانسضفيرتكزحيثالداخلية

منغابةعلىيعتمدالسقفكانالظلاتتخطيطفيبينما

أسقف.ارفيفيوالعقودالأعمدة

لمموأءالجامعةللمساجدالأمثلالنصوذجأنالخلاصة

الرئيسيةالمعماريةعناصرهاتفقدل!أواوينأوظلاتكانت

النظامين.في

منبراوسمي.الخطبمرقاة(اللغةفىالمنبرالمنبر.

وهيالمنبر.ارتم!قأيمير6إأوانتبر،وعلوهلارتفاعه

تاريخويرجعالشيء.رفعبمعنى)نبر(الفعلمنمأخوذة

%،بر!ا!
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يخطهب!!انحيثكل!ءالرسوأطعهدإلىالمساجدفيالمنبر

مثبتنخلةجذععلىمت!صوهوبالمدينةمسجدهفى

المؤرخذكرماحسبالسابعةالسنةفى،ولكن.بالأرض

"الأثل"خشبمنمنبرعدبالرسوللمسجدعم!ط،الطهبري

باقوميدعىروميانجاراإنويقال،الغابةواديمنبهجيء

،درجاتثلاثمنكرسياالمنبروكان.صنعهالذيهو

قدميهويضع،الثالثةالدرجةعلىيجلسعدي!ممرانرسولكان

المساجدفيالمنابرذلكبعدانتشرتثم،الثانيةعلى

منيبنىقدوالمنبر.عناصرهأهممنوأصبحتالإسلامية

مسبرهوالباقيةالمنابروأقدم.الخشبمنيصنعأوالحجر

منالرغمعلىجيدةحالةفيأ!يزالاالذيجامإلقيروان

فيمايؤرخإذقرناعشرأحدمنأكثرإلىيعودتاريخهأن

عهدفىم863-6ء8هـ،924-242سنتيبين

وقد،المتحركومنهاالثابتمنها،أنواعوالمنابر.الأغالبة

حي!،الإسلامىالغربمساجدفيمنهاالمتحركانتشر

المنبرحركةتتطلبوقدا!لتحركةالمنابرباسمهناكتعرف

فىتوضعكانتلأنهاخاصوصمعماريإيجاد

حركةوكانتالمنبر،بيتباسمتعرفخاصةحجرات

تثبتكانتالتيالعجلاتمنمجموعةبوساطةتتمالمنبر

المنبربيتوكان،قضيبينعلىلتنزلقالمنبرأرضيةقوائ!فى

منالغرضوكان.ألمحرابيمينعلىتقعالمنبرحجرةأو

الصفقطععدمعلىالمحافظةهوالمتحركالمنبراستخدام

دليلاالمتحركالمنبروجودفكرةوتعتبر.المصلينمنالأول

للمطلبتخضيعلعناصرالمسلمالمعماريابتكارعلى

جدارخلفحجرةإلىالمنبرإدخالمنيأتيإذ،العقائدي

يردفلم،للصلاةالقبلةظلةمساحةكافةاستغلالالقبلة

استغلالهايكونالتيالأثاثبقطعأظلةايزحمأنالمع!اري

المنابرصناعةشهدتوقد.فقطواحديومعلىمقتصرا

عصرفىوالأندلسالمغربفيكبيراتطوراالمتحركة

تلكإلىتعودالتىالمتحركةالمنابرأشهرومن.الموحدين

بمراكش.الكتبيةجامعمنبرالفترة

برجعلىللدلالةصومعةالعربمؤرحوسماها.ا!لئذنة

هذاإطلاقولعل.النصارىزهادفيهيعيعقالذيأجيعةا

فىسواءالأولىالمئذنةأنإلىيرجعالمئذنةعلىالاسم

تتخذكانتوالأند!إفريقياشماكرأومصرأوالشام

شاعوقدسوريا.فيالزهادبابراجشىءأشبهمربعاشكلا

المئذنة،علىللدلالةالصومعةلكلمةالمغربأهلامشخدام

إفريقيا.شماليفيالسائدالمصطلحصومعةكلمةتزالوما

،منارةاسمالإسلاميالمشرقفىالصومعةعلىيطلقكما

وأضاء،أشعلأي"أنار"الفعلمنمشتقةاللفظةوهذه

الذيالمكانتعنيمنائر()جمعهامناركلمةفإنوبالتالى

النار.فيهتشتعلأوالنورمنهينبعث

لماالإسلاميةالمعماريةالعناصرأه!منالمآذنتعد

سجلاكونهاإلىبالإضافة،وتنميقاتنقوشمنتضمنته

اهتمولقد.الإسلاميالفنبهامرالتيالأطوارلجميعرائعا

الماذنبمشكلةكبيرااهتماماالإسلامىالفنمؤرخو

مرعلىتطورمنأصابتهماومدىأصولهاعنوالبحث

السنين.

هـ،528ببصرىالخضرجامعمئذنةأمثلتهاأهمومن

ومئذنة،النعمانمعرةبجامعالعروسومئذنة،أم134

المغربماذنإلىالسوريالتأثيرانتقلوقد.الدباغةجامع

الإسلاميةالمآذنأقدمالقيروانجامعمئذنةفىذلكوتحجلى

ثمم،724أهـ،50عامصفوانبنلشيربناها،الباقية

عبدفبنىوالأندلسالمغربفيللمئذنةاسموريالطرازانتشر

هـ،334عامقرطبةجامعمئذنةالناصرالرحمن

للبلاذريالبلدانفتوحكتابفىيتجلى.حيثم459

فيشيدتمئذنةأولذكر،م985هـ،452عامالمتوفى

منحينذاكالعراقوالىأبيهبنزياديدعلىالبصرةجامع

نأالبلاذرينصفىجاءوقد.سفيانأبيبنمعاويةقبل

،م665هـ،4ءعا!بالحجارةمشيدةالبصرةجامعمئذنة

مسلمةأنالامصاركتابهفىدقماقابنالمؤرخيخبرناكما
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أركانفيموزعةصوامعأربعشيدقدالأنصاريمخلدأبن

تلكوفي.م673هـ،45عامالعاصبنعمروجامع

شيدتقدالمآذنأنعلىواضحةدلالةالتاريخيةالإشارات

بناءفيهاكتملالذيالتاريخوهوم571هـ،69عامقبل

القيروانجامعمئذنةوتتميز.بدمشة!الأمويالجامع

التكوينناحيةمنناضجةإسلاميةعربيةبخصائص

فىالمبكرةالماذنأوالمناراتومنالبناء،وأسعلوبالمعماري

حكمفترةيعاصرماإلىنسبتهاترجعالتيالإسلامىاالعالم

الأرضمستوىعنترتفعكانتأنهانجدمصر،فيالولاة

عنمنفصلايكونيكادمترابطمعماريتكوينفي

بهيتصلأو،الأحيانبعضفيبهيتصلفلاالمسجدبم

نأالظنوأغلب.أخرىأحيانفيالخارجيةالجدرانبوساطة

كانتالمبكرالعصرفيكلهالإسلاميالعالممآذنجميع

ينحصرقدبينهاالخلافوكانمشتركا،معمارياتحويناتتبع

تكونوسوفأبدأنها،أوالعلياللقواعدالمعماريةالنسبفي

إسلاميا.معمارياعنصراالمئذنة

أحسعودية.االعربيةالمملكة-حازانفيقديممسجد

فيمكانوأريخعالمنزلصدرهو،لغةالمحراب.المحراب

المعابدفي)القوس(الحنيةم!نىيحم!!أنهكماالدار،

العربيةالأشعارفيمحرابك!مةوردتوقد.والكنائس

عندمراتأرلغالكريمالقرآنفيوردتكذلك،المبكرة

حسنانباتاوأنيتهاحسنبقبولرب!فتقبلها):تعالىقوله

عندهاوجدالمحرابزكرياعل!!هادخلكلمازكرياوكفلها

الملائكةفنادته):تعالىوقوله37.عمراد:آلرزقا....!

وردتكذلك!3.:عمرانآل!المحرابفييصليقائموهو

منقومهعلىفخرج):مالى!قولهعندأخرىسورةفي

.11:مريموعشيا!بكرةلص!حواأنإليهمفأوحىالمحراب

ذإالخصمنبأأتاك)وهل:خعالىقولهعند)ص(سورةوفى

الحربةءلي!الرسولاستخدموقد.أأص:!المحرابتسوروا

ويرجحالفضاء.فيالصلاةأثنا،القبلةاتجاهتحديدفي

اليمندخلحميريلفظم!حرابأنالساميةأطغاتاعلماء

الحبشيةميكرابكلمةمنمأتشوذوهو،الحبشةطريقعن

نموذجأولعنأما.حنيةأوم!طأوكنيسةبمعنىوهي

لمعسجدصنعالذيذلكفهوالسابدفيمجوفلمحراب

قبلمنعبدالعزيزبنعمرسثدفيبالمدينة!الرسول

بعدانتشرثماللأموي،العصرفي2بأالملكعبدبنأ!ليدا

الإسلامية،الأمصارسساجد5فىالمجوفالمحرابذلك

لهصنعمسجدثانىالعاصبنعمرومسجدكانحيث

عاممصرواليشريكبنقرةعهدفىمجوفمحراب

أيضما.الملكعبدبنالوليدالخلإفةقبلمنم171هـ،39

الإسلامية،العمارةفيالمجوفةريبالمحطانتشارعنأما

الصخرةقبةأمثلتهاأهمومن.الأمو!بالعصرمنذبدأتفقد

للمحاريبمثلبأقدمتحتفظأنهاقديمايشاعكانالتي

تاريخأنأثبتتالحديتةالأثريةالدراس،تولكن.المجوفة

كما،الأمويالعصرعلىلا-حقالصخرةقبةمحراب

قصرأمثلتهاومنالأمويةالقصورفيالمجوفةالمحاريبظهرت

وفي.المشتىقصرفيكذلك،الطوبةوقصر،الحلابات

المساجدجميعفىالمجوفةخاريب21انتشرت،العباسيالعصر

أقتباسحدعندالإسلاميالمع!،ريقفولم،العباسية

عنصرعلىيدخلنراهبلؤديمة،عححائرمنالمجوفالمحراب

المبكر،الإسلاميالعصرمنذاتشرإسلامياابتكاراالمحراب

لوضعالمحاريبنواحيفيئرةغطزاويةعملالابتكاروهذا

قبةمحرابفيتوجدالنموذجهذاأمثلةوأقدمفيها.عمود

نوعانتشركما.بدمشقموي111الجامعومحرابالصخرة

باسميعرفالإسلاميالاخصرفىالمحاريبمنجديد

جامعفيفنجدها،الإسلاميةالعما!ةفيالمسطحةالمحاريب

بخمسةالجامعيحتفظحص!ثبمصر،طولونبنأحمد

إلىتنعسبثلاثةمنهاالجصمنصنعتمسطحةمحاريب

المملوكي.العصرإلىينسبانواثنانالفاطميالعصر
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مصر.-القاهردفىعلىمحمدمسجد

المحاريبمنثالثانوعاال!سلاميةالعمارةعرفتكما

النوعوهذا.المتنقلةالخشبيةالمحاريبأوالعنزةباسميعرف

الإسلامى،المغربشىحجيراانتشاراانتشرالمحاريبمن

فيأمثلتهاأهرومن.الفاطمىالعصرفيمصرفىوكذلك

بأمرالحاحصمالخليفةإلىينحسبأسذياالخشبىالمحرابمصر

الذينفيسةالسيدةومحراب،أم251هـ،951عامالله

محفوظالانوهو،القاهرةبمدينةبمسجدهايوجدكان

فىالخشبيةالمحاريبأشهرأما.الإسلاميالفنبمتحف

المحرابأمتلتهاأهمومنالموحديالعصرإليفيرجعالمغرب

.فاسبمدينةبجافالاندلسيماتالخشبي

يقصرهء،الشيقصرمناللغةفيالمقصورة.ا!لقصورة

مقصورةومنهمقاصير.علىوتجمع،حبسهأيقصرا

علىقصرتالأنهامقصورةالمقصورةوسميت.الجامع

فيوظائفهاوتعددتالمقاصيروتنوعت.الناسدونالإمام

النساءلصلاةمقاصيرخصصتحيث،الإسلامىالعصر

السجدمؤخرةفيتقعماأجاغاوهي.الجامعةالمساجدفي

خاصةمداخللهاوكانتالمسجدمجنبتيإحدىفيأو

أقدميعتبرالمقاصيرمنالنوعوهذا.مباشرةعليهاتفتحبها

.الإماممقصورةمنعهدا

،ال!مويبالجامعكالتىالعلميةالمقاعيروعرفت

كانواحيثالحنفىالمذهبلطلابمخصصةكانت

العلميةالمقاصيروجدتوكذلك،للدرسفيهايجتمعون

اللهعلىالمتوكلالإمامأنشأحيثاليمنيةالمدارسفى

مسجدامدرسةكلفيوبنى،مدارس!مبعالدينشرف

والذينللعلماءالمسجدمؤخرةفيومقصورة،للصلاة

أطلاب.امنالعلوميتلقون

بمقاصيريعرفالمقاصيرمنثالتانوعاالمساجدوعرفت

المملوكيالعصرفيالأزهربالجايمكانتكالتيالحزائن

بنحسنالناصرالسلطانعهدفيوخاصة،البحري

عدةعهدهفىبالجامإلأزهرامستجدحيث،قلاوون

ضيقته،حتىوخزائنصناديقفيهووضعتمقاصير

الغربمساجدفيالمقاصيرمنأضوعاهذاويعر!ت

هذاخصكسصوقدالهراري.أوالهريلاسماالإسلامي

منتحصلالتيالمسلمينأمواللحفضأالمقاصيرمنأضوعا

تلكأشهرومنالمسجد.علىالموقوفةالحبوسخلال

القاسماأبوالفقيهأنشأهاالتىالمقصورةالمغربفىالمقاصير

بمسجدأم102هـ،895عامأحمدبنالرحمنعبد

وهناك.م857هـ،422سنةأنشئالذيبفاسالقرويين

الزيتونة،جامعفيكانت!!التيالكتبمقاصيرأيضا

الكتب.لحفظمقصورةخصصتحيث

ومنهاالفقراء،مقاعميرأيضاالمساجدوعرفت

قلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأنشأهاالتيالمقصورة

أنهاالمقصورةهذهعندقماقابنذكروقد،القلعةبمسجد

منالشرقيالجانبمنأجحريةاالجهةصيتقعكانت

وعلوهسفلهفيهالمرتبينأطفقراءمخصصةوكانتالمسجد،

طابق!ت.منم!ضلةكانتالمقصورةأنأي

قطر.-اسدوحةامديةفىالخطاببنعمرجامع
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المعرية.بالم!لكة-!اسمدينة!يالقرويينمسجد

مقصورةنعرفنستطئأنالسابقةالتعريفاتومن

منجزءاتشغلمحددةمساحةبأنهاالخليفةأوالإمامصلاة

وضعتوقد،بسياجومسورة،الداخليةالمسجدمساحة

داخلفيوجدتفإذا،محددةأماكنفياهقصورةتلك

لجدارملاصقةتكونأنبدفلا(القبلة)ظلةالصلاةبيت

الموضعذلكفيالقبلةجدارويعتبر.المحرابأماممنالقبلة

،المحرابتتقدمالمكانهذافيوهىأضلاعها،منضلعا

فهىالصحنفيأطقصورةاوجدتإذاأمابالمنبربموتحيط

أمامالصمحنعلىمنالمحرابمواجهةفيتقعحتما

المحرابمحورعلىيقعالذي)العخزة(الخشبيالمحراب

القبلةبجوارملاصقةالمقصورةتركبأنويمكن،الرئيسي

.المحرابجانبيعلى

منفمنهمالمقصورةنشأةحولالمؤرخوناختلف

إلىأرجعهامنومنهمعفانبنعثمانالخليفةإلىنسبها

بنزيادإلىأرجعهامنومنهمسفيانأبيبنمعاويةالخليفة

وعلى.الحكمبنمروانالخليفةإلىأرجعوهاوآخرون،أبيه

الآراءاختلفتكماالمقصورةنشأةحولالاراءتعددتهذا

أولأنزبالةابنعننقلاالسمهوريفذكرنسبتها.حول

فيهاكانتوأنه،عفانبنعثمانهوالمقصورةأنشأمن

خوفاوضعهاقدوكان،الإمامإلىمنهاالناسين!كوى

يصلي.وهوالخطاببنعمر4الخليةمقتلبعدنفسهعلى

اتخذمنأولأنمسلمعننةل!السمهوريذكركما

عندماسفيانأبيبنمعاويةهوالمسجدفيالمقصورة

الخوارغ.منواحدبلعلىاغتياللمحاولةتعرض

اتخذمناولهومعاويةأننخلدأابنيرىكذلك

سجد،إذارأسهعلىالشرطةوقبامالليلوحرسالمقصورة

ماأولأنفيذكر،خلدونابنذكرهماالمقريزيويؤكد

أبيبنمعاويةأيامفيكانالجا.سعفيالمقاصيرعملت

المؤرخينمنالثالثالفريقاما.وارلعينأربعسنةلممفيان

الحكمبنمروانالخليفةإلىالمقصوأصةنشأةيرجعوالذي

نقلاالسمهوريذكرهالذياكسعلىيستندفهوالأموي

المقصورةأحدثمنأولأن!!ديؤوالذي،حنطبابنعن

تعرضحينماوذاك،الحكمبرءمروانهوالمسجدفي

واحديدعلىيصليالمسجدفي،قائماوهواغتياللمحاولة

ابننصرشدابنأكدوقد.تهامةأهلمندبيدعى

فيالمقصورةاتخذمنأولمروانالخليفةواعتبرحنطب

منمقصورةلنفسهنصئمرواناليمانيطعنهحينالمسجد

نأالبلدانفتوحفيجاءوقد.كاتاتشبهفيهاوجعلطين

البصرةمسجدفيالمقصورةاتضتمنأوأ!هوأبيهبنزياد

قحذم.بن!شامبنالوليدعننقلاوذلك

التيالحقيقيةالدوافعالسسابقةالرواياتوأظهرت

أيدتحيثالمسجد،فيمورةالمقصاتخاذعلىساعدت

لاتخاذالخلفاءدفعالذيإ؟منيأأررافعاالسابقةالروايات

ماإلىالمشناداوذلكألاغتيال،مر،خوفاالمقاصيرهذهمثل

يصليقائموهومقتلهفيأطظاببنعمرالخليفةأصاب

الخلفاءأيأمرفىالسابقةالرواياتتقطعولمالمسجد.في

حيثصلاتهموضععندالمق!!حورةاتخاذفيأسبقكان

الخليفةمنكلحولالمؤرخونرد!اأرالتيالحججتساوت

حقيقةهخاكأنإلا.الحكمبنومروانومعاويةعثمان

يدعىصحابياأنفحواهاالأثيرلابقأنصفيوردتأخرى

عثمانالخليفةقب!!منوظيفةش!لقد،حباببنالسائب

فيهالهوجعل،المقصورةصاحبوظيصفيوهيعفانابن

بنالسائبيعتبرهذاوعلىبدينارير،.يقدرشهرياراتبا

حيث،المقصورةصاحبوشليفةش!خملمنأولهوحباب

بل،الوظيفةهذهتولىقدواحدلذكرالمؤرخونيأتلم

بنمعاويةالخليفةأيامفيلانفحم!هاالوظيفةالممميردولم

يرجحمماالحكمبنمروأنجمفةالحنأيامفىولالمسفيانأبي

عندببنائهاأمرالذيعثمانولالخليةإلىالمقصورةنسبة

بالمدينة.!الرسولمسجدتجديده

.للصلاةالمقاصيراتخاذفيأدينارأيالفقهاءوأوضح

وإنماووع!،الرسولعهدعلىوركنلمأنهاعلىأجمعوافقد
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مصر.-القاهرة!يمحمدالناصرمسجد

فياتخاذهابأنوأفتوا.أنفسهمعلىخوفاالأمراءأحدثها

منالتم!فيدونوتحولأصفوفاتفرقلأنهامكروهالجايم

،الاولالصم!القمعهاالمنبرح!صموحكمهاالإماممشاهدة

مشةولاتهيأمرأنإلىاحباسياالمهديالخليفةدفعمما

المنابروبتقصيرالمساجدمنالمقاصيربرفعم777هـ،أ16

يتخذونكانواالمؤذن!تأنويبدوعثةسر.الرسولمنبرقدرعلى

إنىالمعتصمالخليفةدفعمما،مطيؤذلونموضعاالمقاصيرمن

المقاصير.خارجالأذانعندالمؤذن!تلإخراجولاتهيأمرأن

الجامعةالمساجدطرز

الهجرةمنالأولىالمائةفي

أجصرةامسجدحسانم(.635أهـ،)4البمرةمسجد

هذااندثروقد.الإسلاميةالفتوحاتبعدأنشئمسجدأول

تخطيطه.وآثاربنيانهأسم!عنبعديكشفولماالمسجد

أسذياجابربنغزوانبنعتبةإلىالمسجدهذابناءويرجع

منجندهجمعفيهينزلل!!القصبكثيرموقعاتخير

الذيإنويقالهـ.أ4فيالمسجدبيدهواحتط،الفاتحين

عتبةوبنىالتميميسريعبنالأسودالبصرةمسجداختط

حينذاككانالمسجدإنوقي!!المسجد،دونالإمارةدار

هوالأشمعريمو!ىأباوإنمبنيا،يكنولمفحسبمختطا

بالعشبوسقفهاوطينبلبنالإمارةداروبنى،بناهالذي

شيزيد،سفيانأبيبنمعاويةعهدوفيالمسجد.فيوزاد

باسحاج.وسقفهوالجصبالآجروبناه!بيرةزيادةالمسجد

هـ،44عامالجامعبناءأعادالبصرةإمارةزيادتولىولما

العباسيالعصرفيالبصرةمسجدفيزيدكما.م665

عهدفيوالثانيةالمهديالخليفةعهدفيالأولىبممرتين

الرشيد.هارونالخليفة

ثانيالكوفةكانتم(.636هـ،أ)5.الكوفةمسجد

أولكانالمسجدأنوالمعروف،الإسلامفيأنشئتمدينة

عاموقاصأبيبنسعديدعلىشيدوقدفيها،يخطشيء

يحددبأنرجلاوقاصرأبيبنسعدأمروقد،م638أهـ،7

.اجمان-صيدوندىالحبيرالعمريالجامع

.جهاتأربعفيالسهامرميطريقعنالمسحدمساحةقدر

تتكون،الشكلمربعالأولأش!صفةامسجداتخصص!جاءوقد

الكوفةمسجدبناءأعيدوقد.بلاطاتخمسمنقبلتهظلة

الرحالةزاروقد.م067هـ،51عامأبيهبنزيادعهدفى

)الثانيالهجريالسادسأغرنافيالمسجدجبيرابنالمغربي

أوسطصحنمنيتكونبأنهووصفه(الميلاديعشر

ظلةأكبرهاظلاتالأربعةجوانبهمنبهتحيطمكشوف

الحجارةمنمصنوعةبأنهاأعمدتهوصفكما،القبلة

عليهاوليسلالرصاصمفرغة،قطعةعلىقطعةالمنحوتة

أرى"فما:فقالالمسجدمساحةحبيرابنامتدحكماعقود.

سقفا".أعلىولامنهأعمدةأطولمسجداالأرضافي

جامعأولم(.641هـ،02)العاصبنعمروجامع

بمدينةمصرفينشئجامبنوأولكلها،إفريقيافيأنشئ

بنعمروالقائديدعلىم642هـ،21عامأصفسطاطا

جامعويعرف.الإسكندريةفتحمنفراغهلعدالعاص

تحديدعلىوقفوقد،العتيقوالجامعالجوامعبتاجعمرو

بنعمروانظر:.عليهماللهرضوانالصحابةمنجمعقبلته

جامع.،العاص

مصر.-اسقامرةانيالعاصبنعمرومسجد



391المسجد

فلسطين.-لقدسا-الأقصىالمسجد

جامعشيدم(.067هـ،05)القيروانجامع

فىأنشئتمدينةرابع)تونس(القيروانبمدينةالقيروان

يدعلىالجامعهذاشيدوقد.الفسطاطمدينةبعدالإسلام

جددوقد.م067هـ،05عامفينا!بنعقبةالقائد

عامحواليالنعمانبنحسانالقائدأيامفىمرةالمسجد

عامل،صفوانبنبشرذلكبعدفيهوزادم،996هـ،08

أهـ،50سنةكبيرةزيادةالملكعبدبنهشامالخليفة

تعدالتيالحاليةالصومعةملامحهاأهممنكانم،723

دولةعهدوفى.الإسلاميةالعمارةفيقائمةصومعةأقدم

أصبححيثكبيرا،تطوراالجامععمارةشهدتالأغالبذ،

ظلةعمقاأكبرهاوأرئظلاتصحنمنمكوناتخططه

المحرابقبةمنهاقبابمجموعةبالجامعشيدتكما،القبلة

الإسلامية،المساجدفيقائمةمحرابقبةأقدمتعدالتى

الكثيرةاللإصلاحاتمنالرغموعلىالبهو.قبةوكذلك

ماأنهإلاالختلفةعصورهعبرجامإلقيروانشهدهاالتي

القديممحرابهمنهاالعناصر،وأقدمبأعظميحتفظزال

اللذانومنبرهمقصورتهوكذلكنافعبنعقبةشيدهالذي

الإسلامية.الاثارفيالخشبيةالتحفوأندرأهممنيعدان

والعراقالشامفيالأمويالعصرمساجد

يعتبرم(.685هـ،)65القدسفىالأقصىالمسجد

ليكونبإعدادهأمرمنأولالخطاببنعمرالخليفة

أصابهثم،الأمويةالدولةصدرفي،هبناؤأعيدوقدمسجدا.

عامالمهديالخليفةفقام،العباهـئيالعصرفيزلزال

فىاخرزلزالأصابهثم.ظ.عيمهبإعادةم078هـ،أ63

هوالذيالوضععلىبناؤهفآعيد،الفاطميةالدولةعصر

أكبرهابلاطاتسبعمنت!خططهشكونحيث،الانعليه

القبلةجداروبصدر،الوسطىالبا،طةواتساغاعمقا

الأقصى.المسجدان!س:.قبةتعلوهكبيرمحراب

م(.307هـ،)84العراقفيبواس!دالجامعالمسجد

أنشئتمدينةخامسكانتالعراقفيواسطأنالمعروف

عامالعراقولممطفىالثقفيالحجاجبناها،الإسلامفى

تخططهوكانالجا!بممعم!جدهاوبنىم،307هـ،84

وعلى.ذراعمائتيحوالياضثحلعهعلوليبامردغمنيتكون

أعمالأنإلا،الأولالمسجدأصممعامعظماندثارمنالرغم

عنالكشفمنتمكنتأم429عامالاثاريالتنقيب

.الأولالمسجدمخطط

أشهرمنم(.607هـ،)87بدمث!الأمويالجامع

عبدبنالوليدالخليفةبناه،الثمامبلادفيالإسلامجواجمع

عناصرهبمعظميحتفظومازال،م7"6هـ،87عامالملك

الملك،عبدبنالوليدعهدفيعليهابنيالتيالتخطيطية

مختلفة.عصورفىجسامأحا-اثمر!لهتعرضممابالرغم

سورءا.،د!شقفيالأمويالجامع

!تم!؟ء-!ير!

بمحرء2!+ئخركر

ص!في!عكا؟ءلاهزو!!بر!!

كاء،لم!بر؟ىبم؟بخء!

؟7صء-ء1؟333ضكا؟!ء3!لألإ7ء3كا!درز/-صلأ؟يمثبه!كيس+!،

3ءررححض
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.العراقفيالكبيرد!امراءجامع

مستطيلبناءمنيتكونللمسجدالمعماريوالتخطيط

ظلةعمقاأكبرهاظلاتأربعتحفهفناءيتومعطهالش!ول

المسافةهى)البلاطةبلاطاتثلاثمنتتكونالتيالقبلة

بعد،فيما،بلاطاتاسموأطلوت.أعمدةأربعةبينالمحصورة

جدارنحومتعامدةتتجهالتيأيالرأسيةالأروقةعلى

)مجاز(وسطىبلاطةتقطعهاالقبلةلجدارموازيةالقبلة

ويحيطواتساعا.ارتفاعاأكثرجعلهابأنالمعماريميزها

وأطمسحدواحد.رواقجهاتثلاثمنالمسجدبفناء

.الأمويالجامعانظر:.صوامعوثلاثأبوابثلاثة

الأندلسفيالعسجدعمارةطرز

غنيةال!ندلسكانتم(.786هـ،أ07)قرطبةجامع

وقد،الهجريينوالثالثأضانياالقرن!تفيبمساجدها

أضعهرومن.القليلإلامنهايبهتوأمالمساجد،هذهاندثرت

مسجدأكبروهو،قرطبةجامعالباقيةالأندلسمساجد

بعدمساحةأممبرىاالمساجدوثالمث،الإسلامفيقائم

.الآناندثرااللدينأحراقافىدلف!وأبي!عامراءمسجدي

كما.التاركتص.الاسلاممةالآثار.أ:لخلدأ

ل.!ي-ءم!لرءسم

جميععنهكتبفقد؟قرطبةفيالجايمالمسجدخلد

دقيقاوصفاووصفوه،والأندلسالمغربفيالعربمؤرخي

أمثلةأروعبحقالجامعهذاويعتبر.وصف!كلفاق

منتضمنهمابفضلالومعيطالعصرفيالإسلاميةالعمارة

الوحيدالأثروهو.زخرفيةوثرواتمعماريةابتكارات

مناشغمعلىالأند!،فيالمساجدعمارةمنالمتبقي

العصورفيعمارتهعلىأدخلتالتيالحثيرةالإضافات

النصرانية.

الموحدينمساجدمنتحبقلمبأشبيليا.القصبةجامع

بقصبةالجامعالمسجدآثارسوىالأندلسافيالجامعة

ببنائهأمروقد،الأندلسيةالمساجدأشهرمنوهوأشبيليا،

هـ،567سمةفيالمؤمنعبدبنيو!عفيعقوبأبوالخليفة

.أصفهانفىالجامعالمسجد

بمراكم!الكتبيةجامعمثلأثمبيلياجامعوكان.أم171

هذهوتتسع.الجنوبإلىالشمالمنتتجهبلاطة17يضم

الاروقةهو)الأسكوبأس!ضباعحتحرلأربعةالبلاطات

إلىعرضهايصلبلاطةكلأسقبلة(،الجدارالموازيةالعرضية

فيبلغالمحرابإلىالمؤديةأ!سطىاالبلاطةأما.م04.6

مثلفيالمحرابأسلوبحانكذلك.م07.7عرضها

متجاورةفكانتالعقودأما.الوسطىالبلاطةاتساع

منتنطلقمخارجهاوكانتطفيفاانكساراومنكسرة

الصحن.عقودفيذلكيتحلىكماالدعائ!مناكب

تقومهرميةهياكلالصلاةبيتبلاطاتأسقفوكانت

)الجائزالسقفجوائزبينمسطحةالأ!عقف!سماواتعلى

(.السقفعوارضأطرافعليهاتوضعحائط!تب!تخشبة

الأساطينفوقتقومكانتثلاثاقباباأنالظنعلىويغلب

الواسعةالثلاثأجلاطاتاتقاطعمنالنالثمئةالثلاثة

فيكمامقرنصةالقبا!هذهوكانت،المحراببأسحوب

بمراكمق.ال!صبيةجامع

إلىيؤديمعقودباباليمينمنبالمحرابيحف!وكان

معقودآخرباباليساروإلىالمنبر،فيهيحفظكانقبو

إلىالموصلنافذ(ممرتحتهاحائطينبين)سقيفةللسالاط

ثلاثةالخارجيةالجامعجدرانفيتنفتح!انتوالقصر.

امتدادعلىواحد،الصحنمجنباتإلىتؤديأبواب

آخرانوبابان،الغفرانبباباليوميعرفالصلاةبيتمحور

الشرقيالباباليوممنهاصبقى،والعربيةالشرقيةالمجنبتينفي

البناء(عليهايقوم)دعامةأسطوانيليهبابوهوفقط،

الكتبيةجامعقبواتطرازنفسمنمقرنصةقبوةتعلوه

آجريةعقودمنبوائكالص!تعلىويطل.بمراكش

أرجلمنبارزةأخرىعقودلهاوتحيصأ،منكسرةمنفوخة

شعكلادعائمهايكعسبالذيالأمررؤوممها،إلىأحقودأ

لاخيرالدابا!ممااليومالمعروفةالجامعصومعةأمامصعلبا.

الأركموقعةفىالموحدينانتصاربعدبناؤهاتمفقد
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يحيطوماأشبيليامخصعلىمشرفة،رشاقةفىوارتفعت

منتتألفوكانت.الشرفباسمالمعروفةالمنطقةمنبها

بالإفريزينتهيمنهاالأعظمالجزءوهوالأول:طابقين

فىالأدنىالبرجيعلوالحجمصغيربرجوالثانى،الأفقي

الداخلية.نواتهامتداد

العربىالمغربفيالمسجدعمارةطرز

كبيرةمجموعةتضمبأنهاوالأندلسالمغرببلادأ!تمتا

الإسلامية،عصورهاعبرأقيمتالتيالعتيقةالمساجدمن

الإسلاميةالعصورمساجدافضلشمكبلاالمساجدوهذه

بمالأولىتخطيطهاونظمالمعماريةبعناصرهااحتفاظاقاطبة

منها:،عدةمساجدالأغالبةعهدفيأقيمتتونسففي

يقعم(.085هـ،)236سوسةفيالجامعالمسجد

م085هـ،236عامشيدهوقدسوسةبمدينةالمسجدهذا

المسجدهذايتكون.الأغلببنمحمدالعباسأبوالأمير

تعرضوقد.القبلةظلةأكبرهاظلاتوأرلغصحنمن

هدمكثيرةعصورفىوتوسعةترميمأعمالإلىالمسجد

محرابلهوأقيمالقبلةظلةفيوزيدالقديمالقبلةجدارفيها

الركنفيالشرقيالجدارمنالمسجدويحدجديد.

علىالقبلةظلةوتشتمل.مئذنةيتخذح!انبرجالشمالي

دعائم.علىترتكز)العقود(البوائكمنصفوفثلاثة

الغربية،المجنبةفيشارعةأبوابثلاثةللمسجدوكان

يقابلهاوكان،الرئيسيةالمسجدأبوابهيهذهوكانت

الشرقية.المجنبةفيتنفذأخرىثلاثة

رباطمسجدم(.182هـ،02)6سوسةرباطمسجد

مئذنتهبابفوقتوجد،تونسفيمشهورأثريبناءسوسة

الأميربهأمر"ممانصها:عبارةعليهانقشحجريةلوحة

مسروريدعلى-بقاءهاللهأطال-إبراهيمبناللهزيادة

قائمازالماوالرباط".ومائتينستسنةفيمولاهالخادم

لمجتكونالشكلمستطيلمسجدسطحهويعلو.اليومإلى

رواقين،علىتشتملفقط،قبلةظلةمنالمعماريتخطيطه

ويشتمل،مجنباتأوصحنللمسجديوجدلابينما

لجدارالمقابلالجدارفيفتحتأبوابخمسةعلىالمسجد

القبلة.

تونص!فيبناهم(.996هـ-)08الزيتونةمسجد

عامالحبحاببنعبيداللهبناءهوجددالنعمانبنحسان

إضافةأعمالإلىالجامعهذاتعرضوقد.م732هـ،أ41

منبدقةالأعمالتلكوسجلت.مختلفةعصورفىكثيرة

هذهآخرالمسجد،حجارةعلىتاريخيةنقوشخلال

إبراهيماأبيالأميرعهدإلىتعودالهامةالمعماريةأ!الأعما

المعماريوالتخطط.الأغلببناللهزيادةوأخيهأحمد

ظلاتأرلغبهيحيطأوسطفناءمنيتكونلجامإلزيتونة

منتظمغيرمستطلهيئةعلىوالمسجد.القبلةظلةأكبرها

القبلةظلةوتشتمل.م61فيهالقبلةجدارطولالأضلاع

يقطعهاالقبلةلجدارموازيةأيعرضيةبلاطاتسبععلى

القبلة،جدارعلىعموديةاويطوليةبلاطةعشرةخمس

ظلةتشتملكما،قبةتعلوهمحراربالقبلةجدارويتوسط

الرابعة.البلاطةحدودإلىتمتدكبيرةمقصورةعلىالقبلة

مزدوجة.أعمدةعلىترزكزالقبلةظلةبوائكوجميع

فيالجامعةالمساجدأهمهوبفالرإ.القروصلننمسجد

قديمةإسلاميةجامعةباعتباره؟شهرةوأكثرها،المغرببلاد

لهذاكانوقد.أعاهرةافيالأزهربجامعةمقارنتهايمكن

الفريدنظامهكانإذكلهابمؤإسمساجدفيبالغأثرالجامع

ومكناسفاسمساجدمنكثيرفيانتشرطابعايؤلف

هذاتاريخإليناوصلوقدهأ.ا.وقتناحتىومراكش

يألابنعالقرطاسالروترواببفضلكاملاالمسجد

للجزنافح،.الآسوزهرة،زرع

الأولىالمرحلة:مراحلبثلاثالقر-و!نجامعبناءمر

عندالثانيةوالمرحلة،م985هـإ،2!5عامتأسيسهعند

تمفعندماالثالثةالمرحلةأمام،569هـ،345عامفيهالزيادة

تونص.-سوسةرباطمسجد
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.أمء13هـ،053عامالمرابط!تعصرفيمساحتهتوسيع

القديم،بالجامعألحقتتمتانتيالزياداتأنالثابتومن

.والغربوالشرقوالجنوبالشمالمنبهالتقتأي

الشرفاء"بجامعتزللماالخطةأنزرعأبىابنيذكر

منالأشحياخوبجامع،القرويينبعدوةإدريسبناهالدي

مدينةاتسعتفلما".الأدارسةاأيامطولالأندلحه!عدوة

الأند!،واالمغربأنحاءمنوالبربرالعربإليهاووفدفاس

مسجدينبناءالأمرواستلزم،بالمصل!!الجامعينكلاضاق

ببناءانأعيروامنقدمتاسيدتانوتطوعت.جديدين

البن!تأمالقرويةفاطمةهما:،الخاصمالهمامنالجامعين

جامعفاطمةفبنت،الفهريمحمدبنتا،مريموأختها

الأندلسيين.جامعمريموبنتالقرويين

الصلاةبيت:قصمينمنيتالفالقرو!تكان

بلاطاتأربمعلىيشتملالصلاةبيتوكان.والصحن

أوسطبلاطشوسعطها،الغربإلىالشرقمنعرضية

طولوكان.الأخرىاالعرضيةالبلاطاتمنارتفاعاأكثر

الجزنائيلروايةوفقا-الغربإلىأحشرقامنالصلاةبيت

منيقربما)أيشبراوخمس!تمائةزرعأبيوابن

الثرياموضعفيمحرابهفاطمةوجعلتمترا(،ثلاث!ت

واقامتالحاضر،الوقتفيبالمسجدالموحدةالكبرى

تعلوالتيالقبةموضعشيمرتفعةغير)مئذنة(صومعة

الحالية.العنزة

هـ،245سنةبنائهفيشرع.بفاسالأندلسيينجامع

نفسهالعامفىالفهريمحمدجنتمريمأموالمنم985

بجامإلأندلسسمىوقد.جامإلقرويينفيهبنيالذي

ساهمواحولهيعيعشونكانواالأنداصأه!!منجماعةلأن

الجاممثلهدازودم569هـ،34ءعاموفي.بنائهفي

نشاهدهاالتيهيأحشكلامربعةبمئذنةالقرويينجامعقرينه

واليالزناتيبكرأبيبنأحمدالعباسأبووسعولقد.اليوم

ستمنيتألففأصبح،كبيرةتوسعةالأندلسجامعفاس

هذهعقودوكانتالغربإلىالشرقمنتتجهبلاطات

.ال!صذانحجرمنأعمدةعلىتقومالبلاطات

المرابطين،بناءمنبأنهيوهمالأندأجسيينجامعتخطط

قطببالهيخطرلاودعائمهابعقودهابلاطاتهيرىمنإنإذ

غيروالبناءمتناسهت،غيرأضصميمفا"الموحدينبناءمنأنها

جدارعلىعموديةغيرالجايموبلاطات،الشكلمنتفمأ

تقومولامتناسقةغيروأمعقفه،الموحدينكمساجدالقبلة

الموحدين.كمساجدمقربصةقبابالوسطىبلاطتهعلى

نسبةإلاالمساجدبهذهالأندأصسي!تاجامعيربطشيءولا

ماحدتخفئإلىفإنها.الصلاةمس!بيتإلىالصحن

بمراكعشالموحدينمساجدعليهاتسيرالتيللقاعدة

.المغربجنوبيفىوتينملل

منتمتدعرضيةبلاطاتسبعمنالصلاةبيتأفلمجأ

عشرخمسةعلىالقبلةلجدارموازيةالغربإلىالشرق

بلاطةجميعاالبلاطاتهذهب!توتقع.بلاطةكلفيعقدا

بعكساتساعاعنهاتزيدولكنهاارتفاعا،مثلهاومعطى

روحانعداممنالرغموعلىأغرويين.اجامعفينظيرتها

معماريةأصالةمنيخلولافإنه،الجامعتخطي!أفيالتناسق

وهو،للجامعالشماليالبابفيصورةبأوضحتتجلى

بناءويكشف،الموحديالناصرالخليفةفتحهأرزياأصبابا

فهو،الزخرفةفىوحذتهندسيةبراعةعنأجاباهذا

خارجيمنظرعلىويطلالجامعأسقفارتفاعهفييفوت

فيالبابهذامهندسونجحوقد.أ!والجماالروعةغايةفي

التيالطريقةنفسوهيالطيعيوالمنظرالعمارةبينالجمع

فيونجحوأبعد،فيمابغرناطةالحمراءقصرمهندسواتبعها

منالبابهذاويبدوكلها.نصربنيقصورفيتطبيقها

مئذنةبجانبهتتضاءلفخمنصر!قولرالقرويينعدوة

عمه.ارتفاعهامعالجامع

أحدثهوالبيفاء.بالدارالثانيالحسنمسجد

النبويوالمسجدالمكيالحرمبعدوأكبرهاالمساجد

الأطلسيالمحيطشاطئعلىتقعمعماريةتحفة.الشريف

يمثلوهو،الإسلاميالعالممنالغربيالجزءأقصىفي

افتتح.المحيطعلىالعربيةوالحضارةالعربيالمغربواحهة

92هـالموافقا441ربئالأولمنعشرالثانيفي

تسعةمقدارهامساحةويشغلأم،399أغسطس

علىصحنهويمتدمصل،ألفمائةويتسئلنحو،هكتارات

ومكتبةمدرسةالمحسجدويضما2.م)00.3مساحة

التوريق.بفنمزخرفةالكوفيبالخطكتاباتتزينهومتحفا،

ضوءمنشعاعمنهاينطلقم002مئذنتهارتفاعيبلغ

القبلة.داتجاهالليزر

بالإضافة،المحيطماءفوقالصلاةمقصورةبنيتوقد

ومواقفوحماماتللوضوءقاعاتيضمأرضيطابقإلى

.للسيارات

علىالصلاةلمقصورةالمركزيالجزءيشتملكما

جمئويغطي2،م.0042بمساحةللفتحقالل!عقف

السجادبنقعقمزركشرائعمصقولرخامالأرضيات

المغربي.

السلجوقيةالمساجدطرز

مساجدمعرفةقبلالتركيالمسجدالتأربلعمارةكان

يبدأواأنالباحثينعلىيفرضوالغزنوي!!خانيينالقرة

.بإيرانالسلاجقةبتاريخمبتدئين،الموضوععنكتاباتهم

والكثيروالتعقيداتالمشكلاتمنالعديدبالطبعهذاوأثار

الم!حعملياتلكن.المستقرةغيروالنظرياتالأف!صارمن



791المسجد

المغر!.في-البيضاءالدارفيالثانيالحسنالملكمسجد

نأأظهرتالأخيرةالسنواتفيجرتالتيوالتنقيب

لتحقيقالمحرابتعلوالتيا)قبةذيالمسجدبناءتخطط

العمارةتاريخمنعرفبما-سمهتمقد،المكانوحدةفكرة

بلإيرانسلاجقةاستخدموقد.والغزنويينخانيينالقرةعند

الأتراكأيديعلىبالفعلتح!!تالتيالابتكاراتوطوروا

ضخمأسلوبإيجادأمكنهم!ناومن،المبكرةعمائرهمفي

انتشرأنذلكبعدحدثوالذي.المسجدلعمارةورائع

يذ)الصحن(والفناءوالمحرأبأغبةاذيالمسجدتخطيط

بلادكلفيولكنفحسبإيرانفيلا،الأربعةالإيوانات

أعطانامنأولجودارالاثار!المو!ان.الأوسطالمشرق

.فارسببلادالسل!!وقيةللعمارةشاملامنظورا

الجامعالمسجدهوباقيامايزالسل!جوقوامسجدوأول

إبانأجزائهأهمبناءأعيدالذي(الجمعة)مسجدبأصفهان

بنىأم،080وفيأم(.290-1)720ملكشاهحكم

محرابغرفةتغطيضخمةفبةمل!صثماهباسمالملكنظام

يرجعمعظمه،القديمعباسمىجدلفناءالجنوبيةالرحبةفي

المنصور.الخليفةأيامإلىتاريخه

أيامأواخربإيرانبنيتالتىاإسا-تجدإلىالنظريمكن

بالطوبوالمبنيةالشيءبعض4المدببقبابهاالسلاجقة

مصغرةلأنواعسلسلةأنهاعلىركنيةعقودعلىوالمرتكزة

الأمثلةهذهمقدمةوفي.لأصت!انملكشاهمسجدمن

ملكشاهبنمحمدشمجاعأبوبنا!الذييكانكلبامسجد

مخروطيةشبهقبةالمسجدولهذا.أم801-5001سنة

الجامعالمسجدأمثلتهاومن.مقرنص!قعقودعلىترتكز

-3111عاميبينبقزوينقالسلاحفأسسهالذي

قويةمقرنصاتعلىالمسجدهذاقبةقامت.أم11!

فيهامتزجتمسجدوهو.ببالطمبنيةجدرأنحملتها

مسجدبني،المرحلةتلكوؤىالعظ!".معالبساطة

عقودعلىمحمولةقبةالمسجدوتغطي.بقزوينالحيدرية

.الطوبمز!سمي!4يموجدرانبسيطة

تضمنتهاالتيالمستحدثاتكلحققمسجدأوللكن

مسجدهو،سايرانالسلاجقةأقام!كاالتىالمتعددةالمساجد

المسجدولهذا.أم135عامأورلىالذيزوارةفيالجمعة

ومئذنة.إيواناتوأربعةمصضابهتعلوقبةالسلجوقي

وثمةالتطور.منجديدة،رحلةبدايةيعدفهووبالجملة

أسلوببنفسبنيتالإيواناترباهـ4المساجدمنالعديد

لإعجابامنلكثيراتخططهاأثاروقد،زوأرةمسجد

فيالجمعةمسجدالأمثلةمذهأبدعومن.وألاستحسان

فيالجمعةمسجدويعد،وأصحفهإنأردستانمنكل

منإيرانفيأهميةالسلجوقيةالمساجدأكثرمنأصفهان

بنائهوقتفيوسابقواحدةخبةذوفهوبمالمعماريةالناحية

.زوارةمسجدعلى
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اقيم،أم061-5811هـ،552555عامفي

المساجدبناءتخطيصأسلو!مبنمتطابقاأرد!متانمسجد

الأولأسبقيةرغم،زوارةفيعرشناهااقيتال!!اظر،عية

لبفئمشين.الثانيعلىبنائهفي

منذممارمستهتمتماوهووالإيوانالقبةبتالجيمأما

ناجحةلصورةامشمرفقدأخزنو!ت،اأيديعلىمبكروقت

علىالمحمولةالقبةا!شحدامتوتار.السلاجقةعهدفي

أيامحتىأتحدمافييوغليوالاتبوالمرتبطةالعقود

والدعاآالأعمدةافإنكذأسك.أجمارثيينواأحسا!عانيينا

كلفياستخدم!معماريةعناصركلهاوالأقبيةأ!قودوا

فيتبلورتأحسالأجقةاإنجازاتول!ش.التاريخيةأ!صورا

وفي،جديدةمعماريةلأش!طفيالعناصرتلككلوجود

منأ!ناصراتلكاستخدمأصي!معماريأ!سلوبابتكار

،والخاناتالمدارسرأسلمساجدأصليةتتخطي!إخلال

القومية.فنونهماطبيعةعندهذاالسلاجقةوكشف!

عنالتصورهذاأخذواالسلاحقةإنأغولايمكن

إلىيشيرفهوجودارالالارعانمإلىثانيةونعود.الغزنولديئ

للمساحدأتاحالأربعةاأصلإيواناتالسلجوقيالتخطهيطأن

بلادب!تفيماوانتشرالمظههر،فيأكثرعةروالسلجوقية

التخميطأيكنلمأضخصيطااهذاأنإلاآمعيا.ووسصأإيران

؟للعبادةالكبيرةالجماعاتفيهاتلتقيالتيللأماكنالمثالي

المصلونويحتجبالإيوانداخلالمحرابيختفيحيث

بعض.عنبعفعهم

أسلوباابتكرواالسلاجقةإنأالقويمكنهذاورغم

وأم!صه،متضاربةعناصرب!تيجمعأناسعتطاعبارعامعماريا

بصرفهذاوقتناحتىإيرانلا،دك!رآسيابلاديسودأن

منالمسجدأ!ظيفةالتخطيصأذلكملاءمةعدمعنالنظر

زوزنمدينةمسجدمنق!يلةبقيةوهناك.أعمليةاالناحية

.بإيرانالسلاجقةمساجدغرارعلىشميدالذي

العمارةأحذت.بالأناضولالسلجوقيةالمساجد

تلاهوماالميلاديعشرالثالثالقرنمنالتداءالسلجوقية

مسجدتخطيطوصارالأناضوللبلادوالانتشارالتطورفي

رغماشمنمرورمعيحتذىنموذحاقونيةفيأرريناعلاء

المسجدأنوالحقيقة.مستواهبلوغالجملةفيعزقدأنه

القبةب!تيجيمفهوتماما،مختلفت!تمرحلت!تإلىينقسم

نمودجوهذاأسحطحاالسقفذيوالإيوانالمحرابتعلوالتي

قبةمنطقةمجازقربويقوم.التركيةللعمارةتقليدي

قلئلناهأاللأضلاعاعشريمطتخميطأذومدفنالمحراب

الأضلا.ثمانيآخرمدفيجانبهوإلى،آرسلان

أصديناعلاءمسجديزالما.الدينعلاءمسجد

تتمث!تزالولا،الأولىاحالتهعلىباقيانيكدةفيكيقباد

السلجوقيةالمساجدأ!مارةالمميزةالتقليديةالعناصركلفيه

موازيةليعستبوائكهأوالمسجدبلاطاترعهدها.أولفي

المدخلوظلةتماما.عليهمتعامدةغيرأنهاكماالقبلةلجدار

بابوهناك.الحائطعلىترتفعأجةأحشماالالجهةالرئيسي

المئذنة،تقومحيثللمسجد،الشماليالركنفياخر

يذكرنامنورالمسجدمنا،و!عط1أغسماافيويوجد

التركية.المساجدفينعرفهالذيألم!سشوفاأغديمابالصحن

تتجلىالزخارفمنمتعددةأنماطفتزينهالمسجدداخ!أما

قبابه.صي

هوبملطةالكبيرأسسجداأنيبدوالكبير.اللسجد

لكن،أم422سنةكيقبادأ!ديناعلاءإنشاءمنالاخر

مابسببلالعمارةوالأمعلوباأضحص!أافيتغييرحدث

وغدت،التاليةالقرنربعسنواتحلالتعديلاتمنطرأ

تعلوالتيالقبةمثلأهمها،هيبأ!واباالمبنيةالأقساماأغى

المبنىلأصالةالحقيقيةأعيمةاعنت!صشفاشتيوالمحراب

منقولةفهي،النافورةأوالحوضرذيوالفناءالإيوانمث!!و

مساجدعنمباشرةذةمأخورالأولىالمساجدعن

ناحيةمنسواءزوارةمسجدمث!بإيرانأحسلاجقةا

الآجر.نوعيةناحيةمنأرالتحطيط

الخزفيةبالفسيفساءلأسرهاالإيوانواجهةأ!تتأ

والأحمرالفيروزيأ!ونيناذاتال!ضابيةالأشرطةوا
بوساطةالقبةبداخلألتصلاالإيوانقبوأما.الأرجوانيا

تشبهكبيرةهند!ميةأش!صالفتزينه،منشوريةمثلثات

تشكيلاتطريقعنت!صينهايتماالتيالحوفيةأحضاباتا

رقبةبالطوبالمبنيةأغبةاوتحمل.الطوبمنعاديةغير

فيمرةلأولنعرفهاحاملةثلاثيةعقودلهاأصشك!امثمنة

مساجدفياستخدامهاواستمر،القرخانيةآناعربمقبرة

السلاجقة.

اللغةفي.الأنافولفيالخشبيةالسلاجقةمساجد

علىللدلالةمسجدكلمةتستخدم،الحديثةاختركية

لاحيثمنبرا؟تضملاأضياالصغيردالأحياءامساجد

الج!صلواتتأديةفيأ!مغيرةاالمساجدهذهتستحدم

معناهفىيختلفالكلمةفاستخدامهذاوعلىالأعياد.وا

تركستانإلىإيرانمنتمتدشماسعةمناطقفيعنهقليلا

.عادةللصلاةيصلحم!!انكلهناكتعنيحيث

هذهنوعمنمساجدعشرةحواليقونيةفييزالولا

واحدةقبةالمساجدهذهولبعض.السلجوقيةالمساجد

تغطيهادهاليزولمعظمها،مسطحةمعقوفلهمنهاوالعديد

وأخرىمفتوحةبظلاتوبعضها،مسطحةأسقف!أوأقبية

الأولىالأصولهيوتلكونواشذ،بأبوابمغلقةألفلات

عشرالرابعالقرنفيظهرتالتيوالظلاتللمداحل

أ!احدةاالقبةذواتالممساجدهذهبينومن.الميلادي

ومسجدأم،216هـ،613عاملكبشارةمسجد
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تريها.-إسطنبولفيمحمدزادهالشاهمسجد

الصغيرطايقرةومسجدأم022هـ،617عامادمشاه

هـ،466عامرومطاشاسمهطايلقرةأخبناهالذي

قسماالمسجدمقدمةفيونرى.طاشومسجدأم،482

وفي.وأبوابنوافذخلالمنالخارجعلىويطلقبويغطيه

القرنمنالثانيالنصفيرحإلىالذيصرجالىمسجد

تطلوهيالمدخللظلةمتطورشكل،الميلاديعشرالثالث

وأطاشومسجدعقود.ثلاثةخلالمنالحارجعلى

منكوشبنرمضانعملمن(فروححاجي)مسجد

مروحة،شكلعلىللقبةالحاملةعقودهبانويمتاز.قيصرية

والأبوابوالمداخلالمحاريببهسلجوقىمسجدأولوأنه

يعودوالتيالحجرعلىألمحفورةالفنيةالزخارفذات

.أم512هـ،261عامإلىتاريخها

،بالطوبمبنيأنهصرجاليمسجدفىالأنظاريلفت

لتحويلألانتقالبمنطقةالمعروفةالتركيةالمثلثاتبهوأن

الزخرفيةوالفسيفساءبالطوبالزخرفةوأن،قبةإلىالمربع

متميز،ألمسلوبذاتالثلاثةالعقودذيالمدخلرواقفى

السلجوقية.المساجدأفخمأحدالمسجدهذايعدولهذا

بمصرالمسجدعمارةطرز

والمملوكيالفاطميالعصرينفي

الدينيةالفاطميينمنشاتأول.الفاطميةالمساجدطراز

هـ،361عامالصقليجوهربناهالذيالأزهرالجامع

الله.لدينالمعزالفاطميالخليفةباسمالقاهرةبمدينةم729

ضعفبلغتحتىالأزهرجامعمساحةزادتوقد

عصورفيمعماريةزياداتإليهوأضيفتالأولىمساحته

يحتفظالأزهرجامعزالفماهذامنالرغموعلى.مختلفة

القديمة.عناصرهمنبكثير

الجامعهذاشيدم(.099هـ،038)الحاكمجامع

العزيزالفاطميالخليفةيدعلىالقديمةالقاهرةمدينةخارج

فياللهبأمرالحاكمابنهعصرفيإلايتملمولكنه،بالله

بتخطيطالحاكمجامعتخطيطتأثروقدام130هـ،304

ماعدابالاجر،مشيد!كلاهما،طولونبنأحمدجامع

أربعبهتحيطكليهمافىوالص!!نالحجر،فمنالمآذن

فيبأنجامإلحاكمويمتاز.القبلةظلةأكبرهاظلات

مدخليتوسطهماالحجرمنمئذتينالبحريةوجهتهطرفى

مدخلغرارعلىشميدجد،الم!واجهةسمتعنبارز

بتونس.المهديةجامع

اللهبأحكامالامرالفاطمىالخايفةأنشأهالأقمرجامع

المسجدهذامافيأبدعوأ!ل.ام521هـ،915عام

أنواعبشتىتزدانالتيا-يجريةالغربيةواجهتهالصغير

قوامهالداخلمنالمسجدفىوتخطت.الزخرفيةالفنون

القبلة.ظلةأكبرهاظلاتأربعبهتحيطصغيرأوسمطصحن

.الصغيرةبالقبابالمغطىستفهالأقمرجايميميزماوأهم

هـ،555عامعمارتهتمتطلاذبمالصالحمسجد

شميده.الكبيرةالفاطميةلجوامعاآخربذلكفهو،ام061

الفائزالفاطميالخليفةوزيررزريئبلقطلائعالصالحالوزير

الجامهذايميزماوأهم.الةاهرةمدينةخارج،اللهبنصر

سقيفةالرئيسيةواجهتهويتتمدم،حوأنيتعلىبناؤههو

فتخطيطهالداخلمنأمارخا.سة،أعمدةعلىمحمولة

المساجدمجموعةبينومن.الأقمرجامعتخطيطيشبه

سواهعنكليايختلفالذيالجيولمشمسجدهذهالفاطمية

الجيوشجامعالجماليبدرالفائدشيدوقدالمساجد،من

بينالفريدالجامثوقعههذاوكلتاز.أم850هـ،478عام

ولذأ!المقطمجبلعلىالمسجديقعحيث،القاهرةمساجد

وأللرباطأقربفهوالرصسكري،الطابعإلىعمارتهتميل

للجامع.منهللحصن

مصر.-ال!اهرةفىطولونبنأحمدمسجد
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المملوكى.العصرفيبمصرالمسجدعمارةطرز

تصهمميمالمملوكيالعصرفيالمساجدبناءفيروعي

ذاتالجوامعتصعميمتمامايتركأنبدونالمدارس

جامعفيمثلافنرى.والأكتافوالعمدالظلات

عاميبينشسيدالذيأجندقداريابيبرسالظاهرالسلطان

المعماريتخطيطهأنأم926وا266هـ،668و66ء

بهتحيطصحنتصميمهقوأموأنتقريبا،مرلغمنيتكون

ضخمةقبةالمحرابوأمام.القبلةظلةأكبرهاظلاتأردغ

منطقةفيالسلجوقيالطرازغرارعلىشيدت

الناصرجامعأيضاالوازهذاأمثلةومن.الأناضول

هـ،735عامشيدالذيبالقلعةقلاوونبنمحمد

ظلاتأرلغبهتحيطصحنتصميمهوقوام،ام334

علىمحمولةكبيرةقبةالمحرابوأمام،القبلةظلةأكبرها

شيخجامإلمؤيدأماالأحمر.الجرانيتمنضخمةعمد

هـ،813و808عاميبينزويلةباببجوارشيدالذي

أوسطصحنمنيتألففإنه،أم14.او04ء

بالصحن.تحفإيواناتوأربعةمكشوف

صممتالمملوكيةأطمساحداخرتصميماهناكوكان

إيوالاتأربعةمنتت!صنالتيالإيوانيةالمدرسةغرارعلى

منالنوعوهذا.مكشوفأوسطصحنعلىمتقابلة

الدوابلشربوحوضسبيللهيلحقماغالباالمساجد

أروعومن.الأيتاملتعليمومكتبللمنشئضريحيةوقبة

بنحسنجامإلسلطانالطرازأوالنظامهذانماذج

والسلطانبرقولىالسلطانوحامعاالقاهرةبمدينةقلاوون

النحاسين.بشارعبرسباي

الهندفيالمسجدعمارةطرز

أيامالأولىفتوحاتهمفيالسندأطرافالمسلمونوصل

الحقيقىالإسلاميالفتحولكن،أميةوبنىالراشدينالخلفاء

الغزنويسبكتكينيدعلىالغزنويينعهدفيكانللهند

وهذا.سبكتكينبنمحمودوابنههـ،779-799

جزءعلىالسياسيةالإسلامسيادةأعلنمنأولهوالأخير

فيالإسلاميةالعمارةظهرتوقدالهند.شماليمنكبير

واضحةبخصائصوتميزتشتىصورفيعامبشكلالهند

هذهوأهمبشخصيتها.تنطقمميزاطابعالهاجعلت

الطالغالأولىالهندلمساجداتخذتأنهاالخصائص

منتتكونفكانت،الأربطةهيئةعلىكانتأيالحصنى

فيهايقام،ضخمةعاليةبأسوارمسورةصغيرةمساحات

فيتستعملومئذنة،ومحرابالقبلةظلةالداخلمن

تلكمعظماندثرتوقد،والمراقبةللحراسةبرجاالغالب

السادسالقرنمنتبدأالتيالثانيةالمرحلةأما.الآنالمساجد

كبيراتطوراشهدتفقد(الميلاديعشر)الثانيالهجري

الهمد-دلهىفيالإسلامقوةمسجد

علىواضحةسمةللمسجدفأصبحتالمساجد،عمارةفي

الحصني.طابعهيفقدلمأنهمنالرغم

أشوبينمنالمسجدهذايعد.الإسلامقوةمسجد

باسمدلهيمدينةفيمعروفوهو،الفترةتلكمساجد

إلىالجامعهذابناءوينمسبمنار.قطبومئذنةجامع

هذاوتخطيطالهند.مماليكسلاطينأولأيبكينأولاقطب

بيتالقبلةجهةمنيكتنفهأوسطفناءمنيتكونالمسحد

بينما،رواقينمنمنهماكلفتتكونالمجنبتانأماالصلاة

بهيمتازماوأهم.أروقةثلاثةمنالمسجدمؤخرةتتكون

الهد.-بورسيكريفتحجامع
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وهيمنارةبالقطبتسمىالتيالهائلةالمئذنةتلكالمسجد

م.572نحوارتفاعهايبلغحيث،تذكاريبنصبأشبه

فىالمئذنةتضيقثمأم،5علىيزيدقاعدتهاوقطرتقريبا

أماأمتار.ثلاثةأعلاهاقطريصلحتىفشيئاشميئاصعودها

شرفاتثلاثتتخللهالشكلمضلعفهوالمئذنةبدن

.المقرنصاتمنصفوفعلىمنهاشرفةكلترتكز،للأذان

وجدرانه،الواسعصحنهالإسلامقوةمسجديميزماوأهم

الضخمة.ومئذنته،البصليةوقبابه،العالية

هوالمساجدمنجديدطرازظهرجوليارجامدينةوفي

مساجديشبهصحنبدونبالكاملنمطيمسجد

المعماريوالتخطط.الأناضولمنطقةفيالسلاجقة

بسقفمغطىوأسعاصلاةبيتيشملجوليارجالمسجد

المدببالنوعمنضخمةوعقودقصيرةأعمدةعلىيرتكز

المعمارميزبينماصغيرةقبابمنيتكونالمسجدوسقف

وارتفاعا.اتساعاأكثرجعلهابأنالمحرابتعلوالتيالقبة

كبيرا.انتشاراالهندفيالمساجدمنالوازهذاانتشروقد

المساجدمنآخرطرازظهرجاونبور،مدينةوفي

القبلة.ظلةأكبرهاظلاتوأردغأوسطصحنمنيتكون

والكوفةالمدينةفيالجامعةالمساجدطرازيشبهالطرازوهذا

جاءحيث،المحلىبطابعهالجامعاحتفاظمع،والفسطاط

يشتملمنهاطابقكل،طوابقخمسةمنمكوناتخطيطها

،والاعتكافوالعبادةللصلاةتستعملفسيحةقاعةعلى

منالوازهذايمتازكما.داخليبسلمإليهاويصعد

.المحرابتعلووقبةمرتفععقدلهاضخمةببوابةالمساجد

الدينغياثالسلطانمسجدالطرازهذاأمثلةأهمومن

أباد.أحمدومسجد

منجديدطرازظهرفقدأكبر،السلطانعهدفىأما

الشكل،مستطلواميعصحنتخططهالهندفيالمساجد

بيتأماواحد،رواقمنمكونةمجنباتثلاثبهتحيط

أتساعاأكبرهاإيواناتثلاثةمنمكونمبنىفهوالصلاة

أما.كبيرةقبةوتعلوهالمحراببهيوجدالذيالأوسط

ومن.صغيرتانقبتانمنهماكلافتغطيالجانبيانالإيوانان

وهيسيكريبورفتحمسجدالوازهذامساجدأشمهر

دلهي.جنوبتقعصغيرةمدينة

فيالجامعالمسجدالجامعةالهندمساجدأشهرومن

جاهنجيرابنهوأتمهأكبرالسلطانشيدهالذيأكرامدينة

مساجدومنأيضا.لاهورجاممدينةإليهينسبالذي

شيدهالذيأكرابمديخةاللؤلؤةمسجدأيضاالشهيرةالهند

هذاوشيدام،648اهـ،580عامجاهانشاهالسلطان

بمدينةيقعالذيأكبراسملطانمسجدغرارعلىالمسجد

الهندمساجدأروعمنيعدالجامعوهذا،سيكريبورفتح

الطراز.هذاتتبعالتي

العثمانيةأجدالم!م!طرز

المعماريةالتقاليدعلىأسالمساالعثمانيآالعمارةقامت

بالتقاليدتأثرتأنمالبثتشم،الأناضولفياسملجوقية

تبعاوذلك،والمملوكيةالفارسيةثمالبيزنطيةالمعمارية

تلبيةالعثمانيةالعمارةأنواعوتعددرت.السياسيةلظروفها

وعسكريا.واجتهإعيادينياالعثمانيينلحاجة

الرومالسلاجقةالجاممنتخمايطالعثمانيوناستمد

منللمسجد،العربيأشخطيطاالأمربادئفيتبنواالذين

القبلة.رواقأعمقها،أروقةأر!حةتكتنفهمكشوفصحن

التيالتعديلاتبعضعليهأدخلم-اأنمالبثواأنهمغير

القبلةرواقبينحاجزافأقاموا،بلادهممناخمعتتلاءم

جدرانعلىيشتملالتخططأصب!ثمومن،الجامعوبقية

بوساطةمقسمةمستطلةأومربعةبمساحةتحيطأربعة

مسطحبسقفالجامعتغطةصلح،خشبجةأعمدةأودعائم

بفتحةاكتفاء،المكشوفالصحنصوالاستغناء،خشبي

وقدتحتها.توجدنافورةوثمة،بهتذكرناالسقفوسطفي

الدعائمعددمنبالحداخرتطويرالتخطيطهذاعلىطرأ

المحراببلاطةوتغطيةا-لهجرمنوبنائهاعددأقلإلى

.بالقباب

الجامعتخطجطإلىأضيفالبكوصاتعصرخلالوفى

ظهوربدأثم،المدخليتقدمأطرواأوسقيفةالسلجوقي

كبيرةقبةتغل!مربععلىيشتملللجام!!جديدتخطيط

هوالتخطجطوهذا.قباببثا،ثمغطاةسقيفةوتتقدمه

المبكر.الشمانيالجامعاحتذاهالذيالمثال

منذوجدتالمدخلتتقدما!ىاالسقيفةأنويلاحظ

تتقدمالتيالسقيفةأمثلتهاشمنمصر.فيالفاطميالعصر

القا!هـة.فيرقيةالسيدةضريح

اممتمرالذيالمبكرالعثمانيالعصسفىالمبكر.الطراز

برولحمة،طرازساد،الميلاديكأخراسمادس!القرنأوائلإلى

كان:الأولالمساجد:بناءفيتيأشكالثلاثةنجدحيث

وقد،كبيرةرئيسيةقبةتزعليهمربعمقيتكونالجامع

جانب،كلمنأكثرأوفتانغمالمربعةالمساحةتكتنف

تتقدموقد.الرئيسيةالقبةمنأصزبقبابجميعهامغطاة

فهىالمئذنةأماأقباء.أوصغيرةبقبابتغطىسقيفةالجامع

بشكلإماوتنتهى،واحدةشمرفةذاتالشكلأسطوانية

تخطيطعنتبرزوقاعدتها3،الخوذبشكلأومخروطي

بروسة.فيبكالدينعلاءعجاكلذلكقبيلومن،الجامع

مقسممستطجلأومردغمنيت!ونالجامعكان:الثانى

بقبةمغطىمرلغوكلعقود،أودعائمبوساطةمربعاتإلى

وقدأم(.93)6بروسةفيالصبيرالجامعفىالحالهوكما

بأدرنهالقديمالجامعفيالشان!وكماسقيفةالجامعتتقدم

ام(.041-314)2
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ثلاثةبهتحيطصحنعلىالجاملشتملكان:الثالث

جانبية.صغيرةغرفعلىيحتويوقدفقط،إيوانات

.بالقبابمغطاةجميعهاوالصصالثلاثةوالإيوانات

وأبدرجةالصحنأرضيةعنمرتفعةالإيواناتوأرضية

بروسةفيبكحمزةجامعفىالحالهوكما،درجتين

تتقدمماوعادةعشر(.الخامسالقرنمنالثاني)النصحف

بكأورهانجامعفيالحالهوكماسقيفةالتخطيطهذا

تخططمنمستمدالتخططوهذاأم(.)933بروسةفي

أنهغير،خاصةالسلجوقيةالمدارسومن،عامةالمدارس

بالقبابمغطىأنهكمافقط،إيواناتثلاثةعلىيحتوي

اللأقباء.منبدلآ

القسطنطنية،إلىالثلاثةالتخطيطاتهذهوانتقلت

ذلكومثالنمطها.علىالتشييدفيالعثمانيوناستمرحيث

باشامرادوجامعم(0941)إسطنبولفيأغافيروزجامع

أم(.64)9

الكلالععيكيةالعمارةإلىننتق!!أنقبللناولابد

أوشيجامععلىنظرةإلقاءمنالعثمانية()التقليدية

)1437الثانىمرادالسلطانبناهالذي،أدرنهفىشريفيلى

مابينفماانتقاليةمرحلةيمثلإنهحيثام(،447-

ويتكون.العثمانيالتقليديوالطرازبروسةطرازيسمى

بهامستطيلةمساحةمنالجامعهذافيالصلاةمكان

مغطىالجامعووسط،أضلعمشةذاتواحدةكلدعامتان

إلىبالإضافةالسابقتينالدعامتينعلىترتكزكبيرةبقبة

حدارفىمدمجتانمنهاأثنتان،أربعحائطيةدعامات

القبةأنأيله،المواجهالحدارفىمدمجتالىوأخريان،القبلة

الجامباقيغطيوقد،الشكللمسداسيةمعساحةتغطي

الأتراكيسميهمكشوفالجامصحنويتقدم.بالقباب

بصحنهالجامعمنالجزءوهذا،أروقةأربعةبهتحيطحولي

رواقجدارويحتوي.الجامعحرمالأتراكيسميهوأروقته

المدخلت!ضنفانمحرابشكلعلىحنيتينعلىفيهالقبلة

تركيا.-أدرنهليشريملىأوشىمسجدفىالصلاةقاعة

الصحنأنالأمروواقع.الصلاةمكانإلىالمؤدي

فىذلكقبليوجدلمالصلاةمكانيتقدمالذيالمكضوف

منسةفيالجامعالمسجدهوالأول،جامعينفيإلاتركيا

البكويات.عصرخلالبكعيسىجامعهووالثاني

القرنأوائلفيالطرازهذابدأ.التقليديالطراز

،الميلاديعشرالسابعالقرنبانتهاءوانتهىعشرالسادس

هذاأنالملاحظومنذروتها.العثمانيةالعمارةفيهوبلغت

تخططظلإذفورا،القسطنطينيةفتحبعديبدألمالطراز

طرازمنالعثمانيةبالتخططاتمحتفظاالعثمانيالجامع

بصورةشأثرأنقبل،الزمانمنقرننصفمدىعلىبروسة

جامعويعدصوفيا.أياوحاصةالبيزنطيةبالعمارةواضحة

جوامعأولأم(705-1051)إسطنبولفيالثانيبايزيد

وتغطي.ملامحهالإصلاحاتتغيرلمالتيالكبيرةالسلاطين

الرواقينتغطىبينما.قبتينونصفارئيسيةقبةالمحراببلاطة

ركناالمئذنتينقاعدقيويتقدمحجما.أصغرقبابالجانبي!ت

تتخللهماأسطوانيتانوالمئذنتان.الصلاةمكانواجهة

بينماتباينوهناك.مخروطيبشكلوتنتهيانشسرفتان

تناسقا.الجامععلىيضفىللأقباءالتقيلةوالكتلةالمئذنتين

المعماريةالتفاصيلفيفنيةأسساالبايزيديةوضعتوقد

.الأعمدةتيجانفيالمقرنصاتاستخدامخاصةوبصفة

جامعويعتبرعقودها.فىالرخامألوانتناوبفيوكذلك

عشرالسادسالقرنينسادمتميزلطرازمقدمةالثانيبايزيد

.سنانالمهندسوطورهالوازهذابلوروقدعشر،أسمابعوا

فىباشامصطفىمصروالىمجموعةأعمالهأهمومن

المهندسأعمالومنإسطبولفيمهرماهوجامع،جبذة

جامعكبيرحدإلىيشبهوهوزأدهالشاهجامعأيضاسنان

أنصافبأربعةالمركزيةالقبةأحاطحيثبمشعرلفيليأوشي

الجامعمئذنتاأما.قبابأربعالأركانفىبهاتحيطكماقباب

المهندسصمموقد.الخارجمنالقبلةظلةواجهةفتتقدمان

منتخطيطهايقتربالمساجدمنمجموعةأيضاممنان

تركيا.-السليمايةجامع
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-الرياضمدينةوسطفيعبداللهبنتركىالإماملجامعجانبىمنظر

السعودية.العرليةالمملكة

3"2العسجد

.المتحدةالعربيةالإمارات-الشارقةفيفيصلالملكمسجد

ء

إ،

ؤ!س؟لأئن



المسجد402

السعودية.العربيةالمم!!ة-حدةمدينةكورلمجمقعلىاللساجدأحد

.السنغالفيتيودورجزيرةفيمسجد

الموجودةالمربعةا!سماحةتنويعمعجامإلشهزادةتخطط

باشاأحمدجامعاأمثلتهااهمومن.المركزيةالقبةأسفل

صحنتحقدمهاالجوامعهذهوجميع.بإسطنبولباشاورستم

يعدفهوالسليمانيةجامعأما.أروقةأربعةبهتحيطمكشوف

هذأشميدوقد.العثمانيةالكلامميكيةالعمارةنماذجأروعمن

موريتانيا.-لوا!صشوط!ىالسعوديةمسجد

!

السعودية.العرليةالمملكه-جدةفيحديثمسجد

إيطاليا.-روممافيالإسلاميوالمركزالمسجد

الجامعوهذا.إسطنبولفيجاملايزيدغرارعلىالجامع

عامالثانيسليمالسلطانبإنشائهأمرأدرنهبمدينةالموجود

علىالفخامةإضفاءفيسنانالمعمارينجحوقد.أم956

ومن.المعماريةعناصرهبساطةمنالرغمعلىالجامععمارة

ارتفاعهايفوقالتيالمركزيةالجامإلقبةهذاملامحأه!ا
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متحفااتخذالذيصوفياأياجامعفيالمركزيةالقبةارتفاع

علىالسليمانيةقبةسنانالمهندسشميدوقد.أم359عام

،مرةولأول.مقرنصةبتيجانزودترخاميةأعمدةثمانية

القبلة،لظلةالأربعةالأركانفيللجامعالأربعالمآذنترتفع

المسجد.حرمالجامعوشقدم

فيملموساتغييرانجدعشرالسابعالقرنوبانتهاء

بالوازالمساجدعمارةتأثرتحيتالعثمانيةالجوامع

عثمانية.نورجامعأمتلتهأهمومن،الأوروبىالباروكى

إفريقياغربيفيالمسجدعمارةطرز

تمبكتومسجدالإسلاميأحالمافىالعريقةالمساجدمن

القرنفيالأمربادئفيأقيمالذيإفريقيابغربيالكبير

الهجريالثامنالقرنفيبناؤهجددتم،الهجريالسادس

مختلفعلىوظل،موسىمنساالحاجالمالىالسلطانيدعلى

أيضاومنها.المسل!نوالأمراءالخلفاءعنايةموضعالعصور

منأولأنإلىالنصوصبعضأشارتالذيسنكريمسجد

داود،آسكيازمنفيجددثمكثير،مالذاتامرأةبنته

قبيلةمننقيمحمدوشيدهالتارليسييحيىمميدومسجد

وأتعليميةمناراتالمساجدهذهوكانت.الصنهاجيةآجر

المعارفوتبودلتفيها،الثقافيةالحياةازدهرتعامةجامعات

الإسلامي.العالمفيالعلممراكزوبينبينهاوالعلوم

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

جامع،قرطبةدممتسقالإسلاميةالآثار

القيروارمعجا،لزيتونةانلأذاا

ءبهورمحمدلصلاةامعةحالأرهر،ا

الإسلاميةالمحطوطاتالعمارةالإسلام

المورةالمدينةالإسلاميةالعمارةصمو!ياأيا

الأقصىاحسسحدحامع،العاصبنعمروالأمويالجامع

الإسلاميةالفحونأغروييناجامعة

القدستمبكتوحوامع

صلةذاتأخرىمقالات

المكرمةم!!ةالمشرفةالكعبة

الموفوعصرعنا

وتاريخهالمسجددور-ا

الإسلام!طمسحدأول-أ

المجتمعخدمةشىالمساحددورب

الإسلامةالف!وننشأةفيالمساحدأترح

المسجدتخطهيطفىالإسلاميةالعقيدةأثرد

المسجد.عمارةفيالأساسيةالمعماريةالعناصر-2

المئذنةهـالتخطيط

المحراب-والصحن-ب

المقصورة-ز(لأروقة)االظلاتخ

المبر

11

الهجرةمنالأولىالمائةفيالجامعةالمساجدطرز

العاصبنعمروجامع-جالبصرةمسحد-أ

القيروانحامع-دالكوفةمسجد-ب

والعراقالشامفم،الأمويالعصرمساجد

.القدسفىالأق!هىالمسجد-أ

العراقفيطبواسالحامعالمسجد-ب

بدهـ!الأمويالحامع-ج

ا)؟ندلسفيالمسجدعمارةطرز

قرطبة.جامع-أ

بأشبي!باجاءإلقصبةب-

العربىإكربافيالمسجدعمارةطرز

بفاسالأندلسيينجامعهـء!وسةنيالجامعالمسجد

الثانيالحسنمسحد-وسوسةرلاطمسحدب-

لبيضاءارااررلاششونةامسجد-ح

بفا!سالقرويينمسحد-د

السلجوقيةالمساجدطرز

الكبيرالمسجدجالسلجوقيةجدالمسا

حقةلسلااحدمسا-دضوللالأبا

الأناصولفيالخشبيةالدينعلاءمسجدب-

والمملوكيالفاطميالعصرينفيبمصرالمسجدعمارةطرز

الفاطوجةالمساحدطرر

المملوكيالعصرفيبمصرالمسجدعمارةطرز!-

اهدافىالمسجدعمارةطرز

.الإسلامقوةمسحد-أ

العثمانيةالمساجدطرز

المبكرا!ازا-أ

التقليديالطراز-ب

إفريقياغربيفيالمسجدعمارةطرز

أسئلة

وابامع؟المسجدبدبأ!رقاما

؟الإسلامفيأقيممسجدأولما

دلكعنتحدت.المجتمعحدمةةىعظيمادورا!لمساحد

لمجايحاز.

نشأةبدايةالشريفالنبويللمسجد!الرسولتحططكاد

لإيجاز.لكانراشرح.الإسلاميةالفنود

المسجد؟تخطيطليالعقيدةأثرما

عنهاوتحدتللمسحد،المكونةالأمماريةالعناصرمنثلاثةاذكر

الربي؟المغر!فيالمسجا،عمارةطرزماسأه!

الحرمينوثالثالقبدتينأودىالأقصىالمسجد

ومصلى،ومعراجهلمجهممرأللهرسوإطومسرىالشريفين

الجهةفييقعكبيرجامعوهوالإسراء.ليلةجميعاالأنبياء

.القدسمدينةفيالشريفالقا-سيالحرمساحةمنالقبلية

بداخلماكلعلىالأقصىالم!جداسميطلقكانوقديما

المسجدتعالىاللهبارك.يفالمثمالقدسيالحرمسور

بعبدهأسرىالذيسبحان:)4بقوأوصفهحيثالأقصى
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المباركالأقصىالمسجد

حولهباركناالذيالأقصىالمسجدإلىالحراكمالمسجدمنليلا

.أ:الإصراءالبصلر!السميعهوإنهآياتنامنلنريه

5شيهتقامالذيالمسجد،الأقصىالمسجدمفهوميشمل

يومناحتىالأحرىالصلواتإلىبالإضافةالجمعةصلاة

وجاموجامكلمر،،الشرفةأ!عخرةاوكذلكهذا،

الختخية،والزاويةالخطابةودارالنساء،وجامعالمغاربة

الأروقةإلىبالإضافةموسىوقبة،البسطاميةيةوالزاو

كما.السكنوغرفوالاباروالأبوابوالمصاطبوالمنائر

عليهالمسيح)أممريممحرابالأقصىالمسجدساحةتضما

حيث،أسملاماعليهيحيىالدرزكرياومحراب(السلام

!مايحيىابنهبميلادأطصلاةوقوفهأثناءالملائكةبشرته

وأنبتهاحسنبقبولربهافتقبلها!:تعالىاللهكتابشيورد

وجدالمحرابزكرياعليهادخلكلمازكرياوكفلهاحسنانباتا

نإاللهعندمنهوقالتهذالكأنىمريمياقالرزقاعندها

ربهزكريادعاهنالك-إ:حساببغلريشاءمنيرزقالله

ث":الدعاءسميعإنكطيبةذريةلدنكمنليهبربقال

يبشركاللهأنالمحرابفيلصليقائموهوالما؟ئكةفنادته

منونبياوحصوراوسيدااللهمنبكلمةمصدقابلحيى

خليلمآذنأيضاويضم-37.93:عمرانال!الصالحين

منهاعرجالتيالقبةوفيه،للعبادةاعتزالهوم!طنإبراهيمالله

صلىالذيالمكانفوتوتقعالسماء،إلىعديهوراللهرسول

السلسلةوقبةالأنبياء،منسبقهمنء"لمجهىاللهرسولفيه

السلابم(.)عليهماالخضرومصلى،جبريلومصلى

بألفالاقصىالمسجدطولوالمقدسيالفقيهابنحدد

منائرأربعيضماوأنه،ذراعبسبعمائةوعرضهذراع

للنساءمقصوراتوثلاث،للمرتزقةومنارةللمتطهوعة،

طولهأنربهعبدابنوذكر.محاريبوأربعةأبوابوثمانية

ذراعا.465وعرضهذراعا784

وهوالجمعةصلاةفيهتقامالذيالأقصىالمسجدأما

الجهةفىيقعوالذيالحاضرعصرنافيعليهالمتعارف

قبةبهعطمبناءفهوالقدسىالحرممماحةمنالقبلية

يمتد.والمحرابالمنبروتحتهاالملونةبالفصوصمزينةمرتفعة

متجاورةأروقةمحبعةفىالشمالإلىالقبلةجهةمنلناؤه

33تضمالتيوالسواريالرخاميةالأعمدةعلىمرتفعة
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منالمسجديمتدبالحجر.مبنيةسارية04ورخامئاعمودا

إلىالشرقومن،ذراع001بطولالشمالإلىالجنوب

داخلالشرقيالجنوبوفيذراعا.76بطولالغرب

بالحجرالمشيدةالعقودمنمجموعةتوجدالمسجد،

عمر.جامعالجهةهذهوتمسمى.المحرأبوبهاوالجص

محرابيسمىواخرمعقودكبيرإيوانمنهاالشمالوإلى

الجامعمنالغربيةالجهةوفى.الشرقيالباببجوارزكريا

ممتدينكورينمنيتكونبالحجارةمعقودكبيرمجيم

نأويرججعالنساء.جامعيسمىالشرقإلىالغربمن

توجدالقبلةوخلف.الفاطميينعهدفيتمالبناءهذأ

والمنبر،الخطابةدأرتوجدالغربوجهة.الختنيةالزاوية

أنشئالذي،الديننورمنبرهوالجامعصدرفيالموجود

.أم681هـ،465عام

القدسيالحرمساحةإلىتؤديأبوابعشرةللمسجد

وآخرالشرقمنوبابالشمالجهةمنهاممبعة،الشريف

النساء.جامعفيال!خيروالبابالغربفي

بابهىأبوأبعدةبالمسجدالمحيطالقدسيوللحرم

بابالجنائز،باب،البراقباب،التوبةباب،الرحمة

الغوانمةبابالأنبياء،شرفبابحطة،باب،الأسباط

بابسابقا(ميكائيل)باباكاظربابسابقا(الخليل)باب

باب،السلسلةبابالمتوضأ،باب،القطانين،بابالحديد،

ءي!(.النجي)بابالمغاربةباب،السكينة

الأقصىأمسجدواالإسلام

المقدسة،الإسلاميةالأماكناممأأحدالأقصىالمسجد

المسجدبعدالأرضعلىبنيمسجا-ثانيوهووأقدمها.

نأقبلالصلاةفىقبلهجوههم(المسلمونولىوقد،الحرام

القبلتين،بأولىعرفهناومن،الحرامالمسجدشطريولوها

يولوابأنوالمسلمينص!د!تدالرسولوتعالىسبحانهاللهأمر3

تقلبنرىقد):تعالىقال.اطرامالمسجدشووجوههم

شطروجهكفولترضاهاقبلةفلنولينكالسماءفيوجهك

!شطرهوجوهكمفولواص،كنتموحيثالحرامالمسجد

.441:البقرة

بمعجزةالمسلمينعندالأقصىالممسجدذكرارتبط

بينالفعليةللصلةبداية!انتالتىوالمعراجالإسراء

المكانهذاكانحيث،التعسريفالقد!ميوالحرمالإسلام

الصخرةقبة
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عاماعشرممبعةعلىيزيدماوبعد.ومعراجهالنبيمسرى

بيتتحاصرالمسلمينجيوشكانت،والمعراجالإسراءمن

وفاةوبعد،الهجرةمنعشرالخامسالعامفيالمقدس

.سنواتبخمس!يإس!الرسول

الثانيالخليفةدعي(.العمرية)العهدةالعمريالعهد

جاءوتسلمها.المقدسبيتإلىللذهابكل!!اللهر!ل

.آنذاكالقدسبطريركصفراونيوسلدعوةاستجابةذلك

فكان،والأمانالعهدالمؤمنينأميرمنالمدينةأهلطلب

،المقدسالبلدذلكفيللناسوأمناميثاقاالعمريالعهد

الحرمساحةعلىالعهدوتوقيعالتسليممراسموجرت

يلي:ماعلىأحهدأهذاينص.الشريفالقدسي

عمراللهعبدأعطىماهذا:الرحيمالرحمناللهبسم

أماناأعطاهم.الأمانمن()القدسإيلياءأهلالمؤمنينأمير

وبريئها،سقيمهاوصلبانهموكنائسهماوأموالهملأنفسهم

ينقصولاتهدمولا،كنائسهمتسكنلاأنملتها،وسائر

دينهم،علىيكرهونولا،أموالهممنشيءمنولامنها

منأحدمعهمبإيلياءيسكنولا،منهمأحديضارولا

أهليعطيكما،الجزيةيعطواأنإيلياءأهلوعلى.اليهود

فمن.والروماللصوصمنهايخرجواأنوعليهم،المدائن

مأمنهم.يبلغواحتىومالهدفسهعلىآمنفهومنهمخرج

منإيلياءأهلعلىمامثلوعليهأمن،فهومنهماقامومن

معومالهبنفسهيسيرأنإيلياءأهلمنأحبومن.الجزية

أنفسهمعلىآمنونفإنهموحليهمابيعهمويخلى،الروم

أه!!منفيهاكانومن.مأمنهميبلغواحتىحليهموعلى

إيلياءأه!!علىمامثلوعليهقعدمنهمشاءفمنالأرض

فإنهأهلهإلىرجعومن،الروممعسارشاءومن،الجزيةمن

فىماوعلىحصاده!ا،يحصدواحتىشىءمنهملايؤخذ

أعطواإذاالمؤمنينوذمةالخلفاءوذمةاللهعهدالكتابهذا

،عشرةخممم!سنةوحضر)كتب.الجزيةمنعليهمالذي

،عوفبنالرحمنوعبدالوليد،بنخالدذلكعلىوشهد

(.سفيانأبيبنومعاوية،العاصبنوعمرو

بعدالتهالأخرىالأديانأهلمعالإسلامتعاملوهكذا

إلىالمسلمينأنظاراتجهت،التاريخذلكومنذ.وسعماحته

الحرمينوثالثالقبلت!تأولى،المباركالأقصىالمسجد

الشريفين.

بنعمراللهلرسولالثانيالخليفةتسلمأنبعد

الصخرةمكانعنكشف،المقدسبيتالخطاب

وتسابق،والنفاياتالأتربةتحتطمرتالتيالمباركة

تنظجفتمحتىالعملذلكمشاركتهفيالمسلمون

عنهاللهرضيعمربنى.الصخرةوظهرت،المباركالم!صان

الصخرةوأصبحتالعمريبالمسجدالمعروفالمسجد

مؤخرته.في

الأتصى.المسجدلاحةنيالجمعةصلاةيؤدوناللسلمون

الخليلمسجدقلعةمنجانب

7*

،?!-
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.الصورةمقدمةفيالصخرةقبةوتظهرالأقصىالمسجدلمنطقةعاممشهد

شغوفامروانبنالملكعبدكانالأمو"يين.عهدفي

المباركة،الصخرةعلىقبةبناءوأراد،المباركةالبقعةبهذه

معرباالأمصارممائرفيعمالهجميعإلىبالرسائلفبعث

وجاءته،الأقصىوالمسجدالصخرةقبةبناءفيرغبتهعن

والصناعالمالفجمعوتأييدا،حماساتفيضالموافقات

لهاوخصص،طائلةأموالأالعمارةلهذهورصدوالمهندسين

بنيتصغيرةقبةفىوو!إلمال،سنواتسمبعمصرخراخ

الإشرافوأسند(السلسلة)قبةالأقصىالمسجدصحنفي

عبدمولىسلامبنويزيد،حيوةبنرجاءإلىالبناءعلى

قبةببناءمروانبنالملكعبدوأمر.مروانبنالملك

سئالبناءاستغرق.السلسلةقبةنموذجعلىالصخرة

الشرقيالجانبانهدمالملكعبدعهدأواخروفي.سنوات

باصلاحه.فأمرالمسجدمن

الأقصىالمسجدالعباسيونأولى.العباسيينعهدفي

هـ،أ03عاممدمربزلزالالمسجدأصيبفقد،فائقةعناية

.بتعميرهالمنصورجعفرأبوالعباسىالخليفةفأمرم477

الخليفةعهدفيأخرزلزالوقعم،771هـ،أ55عاموفي

التيالصورةإلىوإعادتهوق!ميرهساصلاحهفأمر،المهدي

المساصينقلوبفيبمكانتهتليق

القرنفيوالتمزقبالضعفالعباسيةالدولةأصيبت

إضافة،هزيلةدويلاتظهورإلىأدىمما،الهجريالخامس

أوروباوانتهزتمصر.فيالفاط!!ةالدولةضعفإلى

مظهرااتخذتالتيالصليبيةالحملارتفجهزت،الفرصة

مملكةوأقاموا،المقدسبيت!لمىالاستيلاءبهدفدينئا

الأعراضواستبيحت،أم90!هـ،394عامالقدس

الأقصى،المسجدوقدسية-شمةيراعواولم،والممتلكات

ووضعوا،نصرانىمذبحإلىالمباركأ،الصخرةفحولوا

،المباركالأقصىالمسجدهـحالموشوهوافوقها،التماثيل

المسجدمنواتخذوامعالمهلإخفاءجدارامحرابهعلىفبنوا

ونساءرجالأالمسلمينمنا!كثيروذبحوا،لجخودهمسكنا

وأطفال!.

هـ134عامالصخرةقبةتجديد!ها.الفاطمىالعهدفي

فيالتجديداتوتوالت،ا-لمجويةالتعريةاثارمنلحفظها

بكامله.المباركالقدسيالحرملتشمل،عهدهم
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ضابئاروفيالمماليكا!ستمر.المماليكعهدفي

منتبقىماعلىالقضاءفيمنهاجانئاقضوا،قرونثلاثة

الصليبيةالإماراتباقىعهدهمفىاستسلمت.الصليبيين

أخزواصدمنالمماليكزرشكماأم192هـ،096عام

منالأقصىالمسجدوإنقاذ،الإسلامىالعالمعنالمغولي

موقعة.،جمالوتعينانظر:.أخرىمرةبراثنهمفيالوقوع

المسجدلعمارةتجديداتعدةعهدهمفيتمتكما

أسماءالمسجدجدرانعلىالمحفورةالنقوشتحمل.الأقصى

مناسبةكلفيتطوعواالذينوالملوكوالأمراءالخلفاء

أ!د.الخاال!سلاكطالأثرهذاعلىبالحفاظ

صلاحتسلمأنبمجرد.الدينصلاحإصلاحات

الصليبيين،منطهرهاأنوبعدأغدس،امدينةالأيوبيالدين

التشوهاتإزالةعلىعملعاما،88داماحتلالعقب

منالصخرةقبةفطهر،الإسلاميةبالاثارلحقتالتي

الديالجداروأزالفوقها،وضعتالتيوالهياكلالتماثيل

وأمر،الأقصىالمسجدمحرابعلىالصليبيونوضعه

نورأعدهالذيالمنبرالأقصىاالمسجدإلىونقل،بتجديده

ملأكما.حلببمدينةصنعأ!ذيوا،اليوملهذازن!فيالدين

الكريمالقرانمنلنعمشىاششريفالقدسىوالحرمالمسجد

منالعديدشيدوكذلك.الانإلىمحفوظابعضهامايزال

موقعة.،حطينانظر:.الإسلاميةالمدارس

أحثمانيوناالأتراكأودى.العثمانيينالأتراكعهدفي

العماراتمنعددافأهشامواعنايتهمالأقصىالمسجد

.أم552هـ،069العثمانيةالت!صيةوأقيمت،الإسلامية

عرضا.م5هوطولآم08إلىأجصا!المسجدتوسعةوتمت

35إلىعددهاأجص!الرخاميةالأعمدةمنعددوأضيف

سارية.94ورخامئاعمودا

ارتفاعهابلغالصخرةلقبةوتحسيناتتحديداتأجريت

الخشبمنالأولىقبتينمنوتكونتم03عهدهمفي

وتمبالرصاص!،المصفحالخشبمنوالثانية،بالجصالمغطى

التجديداتشملتكما.أغرآنيةابالاياتتزيينهما

درابزينحوأ!اأقيماحيث،المشرفةالصخرةوالتحسينات

.أم3وعرضام8لطهولمربعشمكلعلىالخشبمن

أغدسياالحرملتشملوالتجديداتالإصلاحاتوامتدت

كافة.

الأقصىالمسجدعلىاليهوديةالاعئداءات

،أم489يوليوفىالأقصىالمسجدعلىاليهودأغار

المسجدصوبقذائفهااليهوديةالمدفعيةوجهتحيث

مسجدالقذاثفهذهإحدىفأصابت،المباركالأقصى

تتابالقصفعننتجكماالمصلهت،بعضوقتلالصخرة

لقبةالأوسطالرواقسقففىكبيرخرقحدوث

الفسيفساح!منالمصنوعالقبةشباكاوتحصمأ،أصخرةا

.النادرةأضحفامنكانالذيالمذهبوالزجاج

اليهوداعتدى،أم679)يونيو(حزيرانحربوشى

وقتلواقدسيتهاستباحواحيث،الأقصىالمسجدعلى

ثم،الحرمداخلصلواتهموأقامواالأبرياء،منأمحديدا

اليهوديالتاريخعنأعشفابحجةاعتداءاتهماتتابعت

بالحفرتقومالإسرائيليةالسلطاتفأخذت.سليمانوهيكل

السورداخلالمصادرةالعربيةالأحياءافىمتعددةأماكنفي

للحرموالغربىالجنوبىأطحائطينالملاصقةوالمناطق

الحرمأسفلم023مسافةإلىوتغلغلت.الشريف

أمتارعشرةوبعمقلهالتابعةالإسلاميالوقفوعقارات

الزاويةتصدعالحفرياتهذهعلىوترتبأمتار.6وعرض

تهديدعنفضلا(،الشافعيةمفتي)مقرالفخريةالغربية

عينتللمسلصنالمتتاليةالاحتجاجاتوأمام.الحرمسور

وراءمنإسرائيلوتهدفالآثار.هذهعلىقيمااليونس!ص

المواثيقكلرغم،الأقصىالمسجدإزالةإلىالحفرياتهذه

والآثار.بالمقدساتالمساس!تمنعالتيالدولية

السادسةالساعةفي.الأقصىحريق..العصرجريمة

أشعل،أم969أكسطس21صباحمندقيقةوعشرين

فىالنارروهانوليمدنسماي!صليدعىيهوديشعاب

إلىبالمسجدالنيراناشتعالواستمر،الأقصىالمسجد

وتدميرحرقإلىأدىمماظهرا،عشرةالثانيةالساعة

خشبمعظموإتلافوحرقبالمسجد،الم!جةالمقصورة

وضعهالذيالديننورمنبروحرقمنهالجنوبيالسقف

الأقصىحريقيومكان.موضعهفيأ،يوبي1أرريناصلاح

كماهيكلهما.تحطيمبذكرىاليهودأ!احتفايوملفسكحو

الرحمةبابمقبرتيعلىلو!ئدهاإسرائي!!تسعى

الشرقيةالجهةمنالشردفللحرمالملاصقتيناليوسفيةو

الوطنى.إسرائيلمتنزهإلىوضمهما

حفرياتهم،واصلواحينجديدةجريمةاليهودأضاف

تحتيمتدنفقإلىتوصلواأنهمأم819عاموأعلنوا

وقبةالمبكىحائطأسفلبينمايصل،الأقصىالمسجد

هوالنفقهذاأنالحاخاماتبعضوزع!ا،المشرفةالصخرة

هوإذ،المبكىحائطمنأهموأنه،اليهوديةالأماكنأقدس

كتابفيالواردةكيفونوسبوابة-زعمهماحدعلى-

أطصلاة.م!صانأهموهيالتلمود،

الأقصىالمسجدكان.التعليمىالأقصىالمسجددور

فيهقامبماوذلك.المقدسبيتفيالفكريةللحياةمركزا

ومكتباتمدارس-علميةمؤسساتمنحوأ!هوساحاتهوفي

النبويللحديثودورعلومهودراسةالقرآنلحفظودور

كلياتأوعلميةمعاهدورلاطات،وخوانقوزواياالشريف

الشرعية،العلوملدراسةالعلميةالحلقاتفيهاتعقد-جامعية



!*-!م!بر!+!ي!طط3لأكل!لاأد!!

.أم916أعسطسمنوالشرينالحادييومصبيحةفي.الأقصىحريق

الأقصى.االمسجدفياساراروهانواآدنسرماي!!يدعىلهودي*كابأشعل

والعلوموالمنطقالكلاموعلموالتاريخالعربيةاللغةوعلوم

دورالشعراءأحديصور.العلمفنونمنوغيرهاالرياضية

قائلا:مدارسمنفيهأقيموماالأقصىالمسجد

جامغالمقدسبالبيتلله

وفياؤهنورهالنواظربهر

تنجليواسعاثالجوانبمنه

سماؤهقبتيهبطلعةوزهت

أفرقتقدحولهالمدارسحيث

أفياؤهألثجارهمنتمتد

فاغالمباركالأقصىوالمسجد

ماؤهيدفقالكأسوفيهكأسا

الحاضر،العصرفي.السياسيالأقصىالمسجددور

للمسجدوالدينيوالسياسيالتعليميأ!دورايتوقفلم

مأ879ديسمبر7فيالأطفالآلافخرجفقد،الاقصى

زلزلتالتىالصغيرةبحجارتهمالصهيونيالعدويجابهون

وشكلتبل،مخططاتهكلوأربكتالإسرائيليالكيان

الحجارةتلكفأضيحفت.اقتصمادهعلىحاداضغطا
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الأقصى.المسجدفيالدينصلاح4وفطالذيالديننورمنبربقايا

مايكلالي!ديأشعلهالذيالحريقأصئبعدكيفالصورةتظهر

.أم916عامروهاندنس

بالهلعوأصابتهمإسرائيلبكودالمعنويةالروحالصغيرة

و!لاحهم.عتادهمرغم،والخوف

الموسوعةفيصلةذاتامقالات

المسحدالمحتلةفدلينإسرائيل

القدد!اممغربيةالضفة

الموفموعكلسعنا

الأقصي،والمسجدالإسلام

العمرية()الع!-ةالعمرياعهدا

الأموبنعهدفي-ب

العباسيمانعهدفيج

الفاطميالعهدفى-د

المماليكعهدفىهـ-

ينا)لىصلاحإصلاحات-و

ال!!اليينالأتراكعهدفي-ر

الأقصىالمسجدعلي،اليهوديةالاعتداءات

الأقصىحريق..العصرجريمة-أ

التعليميالأقص!،المسجددور-ب

السياسيالأقص!،االمسجددور-بر



البصرةمسجدة212

كأالحا!ةالماحد)طررالمسجدانظر:.البصرةمسجد

الهحرة(.سالأ!لىاالماءسة

)مساحدالمسجد:انص!إبواسط.الجامعالمسجد

(.احراقواالمتحامديالأموياالعصر

)صررالمسجدال!:.سوسةلمحيالجامعالمسجد

(.العريالمعر!فىالمسحدعماره

السعوديةبمالإسلامانظر:.الحرامالمسجد

)أترالمسجداطسدحهب(،قبدةا!مخة)1المشرفةالكعبة)صورة(بم

أء)اطعاالمكرمةمكةاطسحد(،تخطيصفيالإسلامةالعميدة

الديمية(.

عارة)طررالمسجدان!:الثالي.الحسنمسجد

ا!رى(.االمض!فىالمسحد

عارة)طررالمسجدالظر:.سوسةرباطمسجد

العرلي(.المغربفيا!سحد

كأالمسحدعارهر)طالمسجدانظر:.الزيتوئةمسجد

(.العريالعرد!

عارةأصرر)المسجدالظر:.طلائعالصالحمسجد

واطملوكي(.الماصيالعصري!ليبمصراطسحد

ا!ساحدأصرر)المسجد:انظر.الدينعلاءمسجد

.(السلحوشية

الديية(بموا!ثار)اهال!المنورةالمدينةانظر:قياء.مسجد

الإسا،م(.دي!سحد)أوأ!المسجد

ا،ثاروا)المعاكمالمنورةالمدينةالظر:.القبلتينمسجد

(.)صورةالمسجدالدسية(؟

المسجدان!:.بفاسالقرويينمسجد

)الحقصورة(.

المسحدعارة)طرزالمسجدانظر:.الإسلامقوةمسجد

الهحد(.في

السلحوقيه)ا!ساحدالمسجد:انف!إالكبلر.المسجد

لال!لاضول(.

الحامةشالمساحد)طررالمسجد:انف!إالكولمحلأ.مسجد

(.الهجرةم!أ!ولىاالماءسة

محمد؟الإسلامانظر:الشريص.الئبويالمسجد

)المعالمالمنورةالمدينة(،المدية!ي)البيوسلمعليهاللهصلى

(.الإسلا!يةاالمحونلشأة!المساحد)أترالمسجدأ!دييه(،االآتاروا

والصورالصوتدتسجي!!نبيطةاووتيالمسجل

وإعادة،مغنطيسيشريطعلىاطعلوماتمنمختلفةوأنواع

شائعةالصوتيةوالمسجلات.أستريطاتسجيلاتعرض

والتلفاز.الإذاعةوفيأضسجيلاتاصناعةفيالا!شخدام

الصوتيةالمسجلاتمنالموسيقىبسماعالملايينشيستمتع

للكتب،صوتيةتعسجيلاتزانجزت.وسياراتهمممازاع!افي

البصر،لفاقديالخصوصوجهعلى،الناطقةالكتبسميت

معطياتلتسجيلصوتيةمسجلاتاستعمالأيضاويم!ش

التيوالإشاراتالعلميةالأجهزةازقراءاتوالإملاءالحامعوب

آليا.المعداتتشغيلعلىتعمل

مقارنةعديدةمزاياأصوتيةاوللمسجلات

تسجيلها،بعدفوراعرضهايم!شحيث،بالآسطوانات

منعددا-عليهللتسجيل-نفسهالشريصاامشعمالويم!ش

عملبسهولةالممكنومن.السالةبالتسجي!!بمسحالمرات

فيهاالمرغوبغيرالأجزاءلقم!!صوتيةأخسجيلاتمونتاج

عمراأطولوالأشرطة.دأسكبعدأ!موتاأطرافووصل

.اناتالأسموأامنأيضا

،الصوتلتسجيل،عادةالصوتيةالمسجلاتوتستعمل

علىوللحصول.الصوتيةالمسجلاتأجتعاالمقالةوهده

وصوتا،مرئيةصوراتسجلالتيالمسجلاتعنمعلومات

مسجل.الفيديو،انظر:

البلامشيكمنشريطالصوتيالتسجيلوشريط

يمكنمادةمنبجسيماتجهةمنمغطىاشقيق

أكعسيدثانىأوالحديدأكسيدمثل،بسهولةمغنطتها

هيئةعلىأصواتاالصوتيالمسجلويستقبل.الكروم

متغير.مغنطيسىمجالإلىبهتتحوأ!كهربائيةإشارات

الشريطعلىالجسيماتالمجاليمغنط،التسجيلوأثناء

الشريطتشغيلإعادةوعند.أنماطإلىويحولها

كهربائيةإشعاراتالمغنطجسيةالأنماطتوأسد(،)العرض

إجراءالممكنومن.الأصليالصوتعرضلإعادة

التماثلىال!سجيل:بطريقتينشريطع!تسجيل

الرقمى.والتسجيل

الإضعارأتأنماطتكون،أضماثلياأضسجيلاوفي

وتخزن.المغنطيسيةللإشاراتومشابهةمماثلةال!ربائية

تماثلموجةشكلفىإشارةالتماثليةالصوتيةالسجلات

الرقمي،التسجيلوفي.الأصليةاالصوتموجةشكل

)عددية(رقميةشفرةإلىالكهرسائيةالإشاراتتحول

وينتج.الصوتأحشفرةاهذهوتمثل،الشريطعلىلتخزينها
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رز!؟يبمء!ءان؟2ص

3حخ؟بر7/خ*بز/!خ

يمشبربز!ئخير3!

-؟*زو!-ئر

لم؟!/؟رز!عى!،حم!رغ

ايىر(.)إلىالشريطوقارئة(،الوسط)فيالمحمولالشريطومسحل(اليمين)إلىالمفتوحةالبكرةذاالمسجلتشملالسمعيةالصوتيةالملسجلات

التشغيل.فيوأسهلانصغاطاأكثرطالشربأنواعوتكون.التسجيلامحتديوهاتفيوتستحدمأحس!حودةالمفتوحةالبكرةمسجلاتتعطيعموما،

وتشويهضوضاءبأقلللصوتأعلىجودةالرقمىالتسجيل

التقنيةوتستخدم.التماثليبالتسجيلبالمقارنةخلفي

المدمجة.الأقراصفيأيضاالرقمية

السريعللتلفعرضةأكثرالرقميالسمعيوالشريط

تناولهيجبلذلك،التماثليالسمعيبالشريطبالمقارنة

مغنطيسيطلاءإلىالتماثلىالشريطويحتاج.بعنايةوتخزينه

إشاراتمنمعينمدىلخزنالرقميبالشريطمقارنةأسمك

الرقميةالصوتيةالمسجلاتصوتجودةوتتأثر.كهربائية

الطلاء.بسمكوليسالمغنطسيالطلاءبجودة

تعديةبكرةشدبكرة

!ر!تسحيلر!س!

"!!سحرءس--!ةدعاغ/رلمس/

!لا!!"!!ووإهلمكالييمعم!ر4كا

قرصعحلة
معمطيصيشريط

بكرةمنالشريطيتحرك(،)أعلاهالتماثليالشريطمسجلفي

منجاتوكل.متعددةثالتةبرؤوسماراالعتحدبكرةإلىالتغذبة

الرقميةالمسجلاتلبعض.الشريططولعلىمسارينيحملالشري!

أيضا.ثابتةرؤوس

الصوتيةالهسمجلاتتعملكيف

بويقةالسمعيةالصوتيةالمسجلاتمعظمتعمل

بكرة،بكرتانفلها.رقميةأوتماثليآكانتسواءواحدة

قي.خاليةشدوبكرة،المغذلمسيللشريطكاملةتغذية

الشد،ببكرةالتغذيةبكرةالقادهـمنالشريططرفىربط

الب!قينبينالموجودةاللينةالمطاطيةالقرصعجلةأنكما

تسمىفلزيةساقضدالشريطعلىبإحكامضغطهايتم

محركيقوم،الصوتيا،سجلتوصيلوعند.الرحوية

كما،التغذيةبكرةمنالشريطتجذبالتيالرحويةسادارة

الشريطإلىبخفةالشدليكرةنفسهالوقتفيتجذب

عليها.فيلتف

رؤوسعلىيمر،الرحويةإلىلالشربيصلأنوقبل

تقومصغيرةكهربائيةمغانطوالرؤوسم!.الصوتىالمسجل

وتتوقف(.التشغيل)إعادةس2والعروالتسجيلبالم!ح

نوععلىالرؤوسأمامالشريطبهايتحركالتيالسرعة

)ب/ث(/ثانيةبالبوصةالصرعاتوتقاسالصوتيالمسجل

اب/ثوه7آ71،3،3!يشيوعاالأكثروالسرعات

زادتوكلما.سم/ث(82و،91و،9،وه،4.)8

التسجيلاتلكنأجود،"تالتسجي!تكون،السرعة

الشريط.تشغيلزمنزيادةءلمىتعملمنخفضةبسرعات

شريطعلىبتسجيلالقيامىند.والتسجيلالمسح

رأسويقوم.ا!لسحرأسأولأيلام!!الشريطفإن،تماثلي

مجالبانتاج،التسجيلأثناءتكنائياتنشيطهيتمالذي،المسح

الشريط.علىسابقةزر!جيلاتأيةيزيلقويمغنطيسي

التسجيل.رأسأمامبعدصذالخالىالشريطوشحرك

إلىالشريطعلىتسجيلهاالمطلوبالأصواتتتحول

ويقوم.الميكروفون.انظر:وفونالميكمبوساطةكهربائىتيار
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معطاةللاستي!جةقاعدةمنالتسحيللتمريطتحكود.التسجيلعملية

إشاراتتحدث،التسجيلعدمعمطتها.تسهلفكيةبجسيمات

رأسفيفحوةحولمضطيسيامحالأالميكروفونمنكهرلائية

تلكيماثلنمط!يالمتحريطعلىالحسيحاتالمجاليمغنطالتسحيل.

الميكرولود.إلىالداحلةالصوتيةبالموحاتالحاصة

وعندما.التسجيلرأسيغذيالذيالتياربتقويةالمفخم

حولمتغيرامغنطجسئامجالأينشئفإنهالرأسفىالتياريمر

الشريطمروروعند.الحوبائيالمغنطجسفيصغيرةفجوة

الجسيماتيمغنطالمغنطهيسيالمجالفإن،الفجوةعلى

الخاصالنمطذلكيشبهبنمطالشريطعلىالمغنطسية

.الميكروفونإلىالداخلةالصوتيةبالموجات

لايوجد،التماثليةالمسجلاتخلافوعلى

الشريطمسحمنفبدلآ.مسحرأسالرقميةبالمسجلات

،أعلاهالدوارالرأسديالكاسيت!عمتلالرقميةالمسجلاتفي

رأس!!وضعويتم.سرعةتدورطحلةأماملزاويةالشريطيتحرك

وضععلىالمساراتمواقعوتكون.الطبلةجاسىعلىمتواح!يى

للشريط.بالس!بةقطري

لتسجيلالفوقيةالكتابةتسمىعمليةتستحدمفإنهاأويلأ،

وإعادةالتسجيلرؤوستكونوقدالجديد.أ!سوتا

تلك،الثابتةالرؤوسوتشبه.دائرةأو،ثابتةالتشغيل

وفي.التماثليالصوتيالمسجلفيالموجودةالرؤوس

أسطوأنةعلىمتقابلينرأسينتركيبيتمالدوار،النظام

يتحرك،والعرضالتسجيلأثناءالطبلةتسمىدوارة

.الدوارةالطبلةأمامالشريط

إلىالأصليةالكهربائيةالإشاراتالرلمحميالمسجليحول

أولأالإشمارةترشيحفيتم.مراحلبضععلىرقميةمعلومات

فيها.المرغوبغيرالعاليةالتردداتتداخلاتمنللتخلص

)00048إلىالصوتمنثانية!ط!تجزئةتتم،ذلكبعد

ويتم.رقميةشفرةتأخذعينةوكل.عيناتتسمىقطاع

مغنطيسية.أنماطهيئةعلىالشريطعلىالشفرةتسجيل

أشرطةالصوتيةالمسجلاتمنالختلفةالأنواعوتستعمل

الصوتيةالمسجلاتفمعظم.العرضمختلفةمغنطسية

علىالمنفرد()التسجيلواحدمسارمنأكثرتسجيليمكنها

يكونأنينبغي)ستيريو(،مجسمصوتولإنتاج.شرلط

فيالأقلعلىمسارينتسجيلعلىقادراالصوتيالمسجل

المساراتوتحتل.مختلفةقناةمنمساركل،نفسهالوقت

الرؤوسوتسجل.الشريططولالثابتةلالرؤوسالمسجلة

أصشريط.اعبرقطرئاتمرمساراتالدائرة

شريط،تسجيلعرضقبل(.التشغيل)إعادةالعرض

إرسا!شمعندئذ،التغذيةب!صةعلىلفهيعادأنيجب

يجري،الوقتهذاوفي.ثانيةمرةالمسجلعبرالشرلط

وأالمسحرأستنشيطيتماولاالتشغيلرأستوصيل

توأسد،العرضرأسأمامالشريطمروروأثناء.التسجيل

فيضعيفاكهربائياتياراالشريطعلىالمعنطسيةالأنماط

التيارتقويةعلىآخرمضخمويعمل.الكهربائيالمغنطيس

المسجل.الصوتيرددالذيالصوتمضخميصلأنقبل

منالمتولدالكهربائيأضيارانمطيكون،العرضوأثناء

المسجلة.الصوتيةالموجاتأضمطمناظراالتمالليالشريط

شفرةتحملكهربائيةتياراتالرقميالشريطتشغيلويمئكلن

إشاراتإلىالشفرةهذهالرقميةالمسجلاتتحول.رقمية

)السماعات(.المكبراتإلىويرس!هاالمضحميقويهاكهربائية

الصوتيةالمسجلاتأنواع

السمعية:الصوتيةالمسجلاتمننوعانهناك

الشريطعلبةومسجلاتالمفتوحةالبكرةشريطمسجلات

(.)الكاسيت

هذهتستخدم.المفتوحةالبكرةشريطمسجلات

ومحطاتالاستديوهاتفيالتسجي!!فيالمسجلات

مسجلاتتعل!مماأجودتسجيلاتتنتجأنهاكما.الإذاعة
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محاورعلىوالشدالتغذيةبكرتيالعامليضع.الكاسيت

المسجلرؤوسأمامباليدالشريطويمرر.المسجلخارخ

.القرصوعجلةالرحويةوعبر

33علىالمنزليةالمفتوحةالبكرةمسجلاتتعمل

وأمساراالمنزليةالمسجلاتمعظموتسجل.باث27و

تقومملم(.)6بوصة4شريطعلىمساراتأربعةأواثنين

اب/ث5علىمسجلاتبتشغي!!التسجيلاستديوهات

منالكثيريستخدمسم/ث(.76أو)38ب/ث03أو

نأيمكنسم(1.5)بوصتينشريطالمتخصصةالمسسجلات

42إلىيصلأنيمكن،المساراتمنعددعلىتحمل

مسارا.

استخدامينتشر)الكاسيت(.الشريطعلبةمسجلات

وتعتبر.والعسياراتالمنازلفيالكاسيتمسجلات

وتكون،الشائعةالأنواعمنالمحمولةالكاسيتمسجلات

البكرةمسجلاتمنصغيرةنسخا،الأحيانأغلبفي

التشغيل،فيأسهلالكاسيتمسجلاتلكن.المفتوحة

علبةداخلالولبتهإدخالهإلىيحتاجلاالشريطلأن

منصغيرةعلبةالكاسيتمسجلويستخدم(.الشريط

تغذيةبكرةعلىوتحتوي،الشريطتعسمى،البلاستيك

يكون،المسجلفيالشريطعلبةبوضعشد.وبكرةمصغرة

جانبىأحدأنالمعروفومن.للاستعمالجاهزاالشريط

الرؤوسبملامسةللشريطليسمحمقطوعالشريطعلبة

ية.والرحو

ملم(.)8.3بوصة.،15الكاسيتشريطعرضيبلغ

كلعلىاثنينبمعدلمساراتأربعةالشريطيحمل

حجمنصفيساويالرقميالشريطوحجمجافء.

تعمل.أطولتشغيلهوقتلكن،التماثليالشريط

ومسجلاتب/ث81علىالتماثليةالكاسيتمسجلات

ب/ث.2أوباثئمعلىالرقميةالكاسيت

ئاريخيةنبذة

فالديمارالدنماركيالمهندساخترع،ام898عامفي

وسمىمغنطسيا.الصوتلتسجيلجهازأولبولسن

للقيامكهربائيامغنطسااستخدمالذيالتليغرافوناختراعه

نأإلاالفولاذ.منسلكعلىمغنطيسيبتسجيل

الوقت،ذلكفيانتشاراأكثركانتالحاكىتسجيلات

منلعددقليلا،إلاالمغنطجسيالتسجيليعستعملولم

.السنوات

عددإنتاجبدأ،العشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلفى

البداية،في.تحارينطاقعلىالسمعيةالمسجلاتمنقليل

التسجيلمادتىهماالفولاذوشريطالفولاذسلككان

عمليةوكانتمربكاكاناستعمالهماأنإلاالوحيدتين

الثانيةالعالميةالحربوأثناء4.مستحيامعهماالتحرير

المسجلالألمانالمهندسونطور-أم(،1-459)939

يستعملمسجلأولكان!الذيالمغنطيسيبالشريط

البلارريك.منمغنطيسياشريطا

شائعةالشريطمسجلاتأصحت،أم059عامفي

المصانعوبدأت،والتسجيلالراديوصناعاتفيالاستعمال

المنزلفىللالحشخدامالمجسمالصووتمسجلاتإنتاجفي

الخرطوشةشريطأنظمةتقديمتمو.الخمسينياتأواسطفي

أحدثت،الستينياتأواسطفي1،أم589عامفي)الخزنة(

الشريط.معم!جلسوقفيثورةالأشرطة

تحسيناستمر،العشرينالقرنءنالستينياتأواخرومنذ

الكثيرفإن،ألانأما.اسممعيةتالمسجلا!فىالصوتجودة

الضوضاءلتخفيضالإلكترونيةبالنظممزودةالمسجلاتمن

وساهمت.الشريطعنالناشئ،الخافتالصريرمنتقللالتي

وغيرهالكرومأكسيدثانيمثلالختلفةالجديدةالطلاءمواد

نظمالمصانعوقدمت،الأشرطةاتسجيلقدرةتحسينفي

السبعيفات.فيالرقميةالتسجيل

بمالرأسسماعاتبمالكهربائيالمغنطيسأيضا:ان!

،الصوتمكبر،الفونوغرافبمالدقةالبالغالنظام

مسجل.الفيديو،

مسجل.الفيديو،:انظم.المرئيالمسجل

مسجل.الفيديو،أنظر:الفيديو.مسجلة

عدمىالمحث)ماهجعلم،الاجتهلاعانظر:.المسح

)التقويمعلم،النفس؟العامالرأياستطلاعالاحتماع(،

الممهجي(.

وأ،النقاطموقعلتحديدالقياستقنيةالأراضيمسح

تحتهاأوالأرضعلىالنقطةت!!ونوقدوحدود.نقاطرسم

قديممعروفعلمالأراضيومكلسح.سطحهافوقحتىأو

بعدعام،كلكانواحيثمكل!ر،فيبدأ،الحضارةقدم

حدودايضعون،المزارعحدوديغممالذيالنيلنهرفيضان

المسح.طريقعنجديدة

نوععلىالمسحأنواعتعفحد.المسحأنواع

استخدامها.

وهو،المعروفةالمسحأنواعأكثسالأراضيمسح

بعضوفى.الارضقطعلضحديدالحدودلوضعيستخدم

تحديدهاتمقدالمقسمةالعامةالأر،شحدودأنالأقطار،نجد

فىيستخدمالسطحيوالمسح.الحكومةمساحيقبلمن

الاعتبارفيتضعلادامتمافقط-الصغيرةالارضقطع

.الأرضسطحانحناءات
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القياساتفييستخدم)التطبيقى(الجيوديسيالمسح

يتضمنوهو.للصمئالسطحيوالرأسيةالأفقيةالصغرى

إلىإضافةالختلفةوالارتفاعاتوالزوأياالمسافاتقياس

الاهتمامتتطلبالقياساتوهده.والطولالعرضخطوط

علىالأرضسطحانحناءاتلهاتؤثرأنيمكنالتيبالوق

الميدانية.المرأقبة

الطولخطوطقياساتعلىيشتملالطبوغرافيالمسح

الأفقيةالمسافةإلىإضافة،والانخفاضاتوالمنحدرات

الحكوماتنجد،البلدانمعظموفى.الخرائطعملبغرض

وأالطبوغرافياخرائطوتنشرتعملالسسكريةوالوكالات

التضاريسية.الخرائط

إنشاءفيهايت!االتيالمناطقفييكونالهندسيالمسح

التيالأحرىالمنشآتوبعضوالطرقوالجسورالمبانى

!ومكانالأرضباطنفيا!لسحويحدد.تبنى

المسحأوا!للاحيالمسح.القنواتحفرأوالأنابيب

عنمحيطأوبحيرةأونهرلقاعيضئالخطوطالبحري

نأللناسيمكنالأنهار،قيعانوبدراسة.القاعدراسةطريق

ساعدوقد،والتعريةالأنهارانسيابعلىالسيطرةيتعلموا

الملاحة.علىهذا

يحددالضوئيالمساحيالتصويرأوالجويالمسح

منتؤخذالتىالصورطريقعنالأرضعلىالمسافة

لاالتيالتفاصيلمنكبيراقدراالصورهذهوتحوي.الطائرة

ويستخدم.عليهاالحصولالأرضمنالمراقبيستطيع

للمساحاتالطبوغرافيةللخرائطدائماالجويالمسح

.الكبيرة

البوصليةالمزواةالمسحأدواتأه!من.المسحأدوات

ثلاثذيحامليوصميتلسكوبوهو)الترانسيت(

لقياستستخدمورأسيةعموديةقوسبهاوملصق،أرجل

للمساحينيمكنطريقهاعنالتىوالأفقيةالرأسيةالزوايا

نأونجد.الورنيةان!:.أ!درجاتامنصغيرةأجزاءقراءة

وضعهيمكنوالتلسكوبأرجلالثلاثذيالحاملمنكلا

أما.النجارونيفعلمثلماالمرفقةالأسطحمعمستوىفي

الثلاثذيالحاملمركزمننتتدلى)الوزن(الفادنثقالة

المساحة.أدواتفيهانصبتاكتيالنقطةإلىوتشير،أرجل

يقيسالترانسيتفإنالزوايا،ووضعالقياسإلىإضافة

يمكنالماء،وميزانالتلسكوبوباصعتخدام.المسافة

ونجد.تسويةإلىتحتاجالقىالمناطةىيحددواأنللمساحين

ويمكنبها،ملحقةبوصلةبهاالترانسيتاتبعضأن

طريقعنبسهولةجنوبيشمالىخطتحديدللمساح

مساعد،وباستخدام.للشمالمباشرةالتلسكوبتوجيه

التىالرأسيةالشعرةمعواحدخطفيوتدوضعيمكن

شريطاالمساحونويستخدم.التلسكوبمركزمعتتقاطع

طولويبلغ،المسافاتتحديدأولقياسطويلافولاذئا

شريطاالمساحونويستخدم.م06أو03أو15اسشريطا

الشريطهذاويصنع،دقيقةبقياساتيقومونعندماثابتا

الحرارةبدرجةتأثراأقلفهوولذلكوالفولاذ،النيكلمن

فقط.الفولاذمنيصبعالذيالشريطمن

أساسالهندسةعلميمثل.الاراضىمسحأسس

عملفىمهفادوراتؤديوالمثلثاتفالزوايابمالمساحة

بعلمدرايةعلىالمساحوني!صنأنويجب.المساحين

قادرينيكونواأنيجبكما،المثلثاتوحسابالهندسة

والضبط.الدقةمعحساسةمعداتاستخدامعلى

الأراضيمسحيرتبط.الأراضيمسحاستخدامات

المدنية،الهندسةخاصةالمتعددةالهندسةبفروعالحديث

وخزاناتطرقهنالكدامتمالهمعملاالمساحونويجد

الممتلكاتحدودالمساحونويضعلبناء.تحتاجوجسور

.المتعددةالسياسيةوالتقسيماتالخاصة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الميزادالمستويةاللوحةالمحظوراحتلاد

المائيالميزانالمرواةالمساحلوصلة

الهندسةعلمأضصبيقية،11المساحةاهسماحيالتصوير

السلسلة

مسح؟المساحيالتصويرانظر:.الجويالمسح

المسع(.)ألواعالأرافي

الحديدمنتصنعوغيرها،التربةبهاتجرفادةالمسحاة

.القدممنذالناساسشخدمهاوقد،وغيره

الكتليكسرون،الأرضالفلاحونيحرثأنبعد

زراعةقبلالمسحاةبوساطةصغيرةقطعإلىالترابية

نأباممتطاعتهاليسالصغيرةالبراعمإنحيث،الحبوب

خلفهاالتيالثقيلةالكتلهذهعبرأعلىإلىطريقهاتشق

كانتالبدائيةالأماستخدمتهامسحاةوأول.المحراث

.الأرضفوفتحروصغيرةكثيرةأطرافلهشجرةغصن

منمجموعةلهاخشبيةهياكلاستخدمتذلكوبعد

.الأسنان

القرصية،المسحاة-أ:شائعةأنواعثلاثةوهناك

السنذاتالمسحاة3-الجرافةأوالمنعمةالمسحاة2-

الزنبركي.

وهىع،القرأحياناعليهايطلق.القرعيةالمسحاة

04بنأقطارهاتتراوحالحادةالأقراصمنمجموعة

م.3و51.بينطولهيتراوحعمودعلىوتحملسي،8و.

كلماالتربةمفتتةالاقراصتدورللأمامالمحراثيجروعندما

الأحيانبعضفىالقرصىالمحراثويصنع.تحركت



علىتحملالأقراصمنمجموعاتثلاثأوبمجموعتين

امشخداميمكنجدا،صلبةالأرضتكنلموما.أعمدة

باستطاعةأنيعنيوهذا.المحراثمنبدلاالقرصيةالمسحاة

نفسفيصغيرةقطعإلىالتربةويكسريحرثأنالفلاح

نأيجبالطريقةبهذهالمسحاةتستخدموعندما.الوقت

عمقا.أكثرأجزاءتقطعالأقراصلجعلثقلهايزاد

منعددمنمكونةوهي.الجرافةأوالمنعمةالمسحاة

وكل،حديديةهياكلوأربعةهيكلينبينيتراوحالهياكل

لهقضيبوكل.قضبانعبرهوتمر2،ام5،مساحتههيكل

.المسحاةتحركعندالأرضتمشطحديديةأسنان

يصلحديديهيكلالزنبركيالسنذاتالمسحاة

شمكلعلىزنبركاتمنمصنوعةوالأسنان.م3إلىعرضه

شمكلوعلىحادةوتكون.الهيكلفيمسمرةدائرةنصف

.المسحاةتتحركعندماالأرضشقعلىوتعملالملعقة

البارود.انظر:الأسود.المسحوق

بودر.البكنجانظر:الخبز.مسحوق

الكريمالقرآنسورمنالمسدسورة.!رةاهـ،

والمائة.عشرةالحاديةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

ورودمنالمسدتسميتهاوجاءت.آياتخمسآياتهاعدد

وتسمى.هاحسمد:مسد!منحبلجيدهافي)فيهااللفظ

تبت.تسمىوأيضااللهب

بنييا:ونادىالصفا،علىصعدلج!النبيأنيروى

فجعلاجتمعوا،حتىقريشمنلبطون،عديبنييافهر،

الخبر.مالين!رسولآأرسليخرجأنيستطعلمإذاالرجل

؟وراءكمافقالوا:أبولهبع!هوجاءقريشفاجتمعت

نأتريدبالواديخيلاأنأخبرتكملوأرأيتكم!م!:فقال

عليكجربناما،نعمقالوا:مصدقى؟أكنتمعليكمتغير

شديد"،عذابيديبينلكمنذير"فإنى:قالقط،كذبا

ألهذا،اليومسائرمحمديالكتئا:لهبأبولهفقال

المسد:وتب!لهبأبييداتب)تعالىقولهفنزلجمعتنا،

.السورةهذهمحورهذافكانالسورةآخرإلى.أ

ورصعوله،اللهعدولهبأبيهلاكعنالسورةتحدثت

ويتبععملهيتركلج!،اللهلرسولالعداءشديدكانالذي

الإيمانعنالناسويصد،دعوتهعليهليفسدعدمذالرسول

يصلاهاموقدةبنارالاخرةفيالسورةتوعدتهوقد،به

بلونواختصتها،ذلكفيبهزوجتهوقرنتبها،ويشوى

منحبلمنعنقهاحوليكونماهوشديد،العذابمن

والدمار.التنكيلفيزيادةالنار،فيبهتحذبليف

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرا!:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره
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وأالأشخاصبمرورتسمحع)أداة(نبيطةالهوائيالمسد

الحجرةباسمتعرفمحكمةةحجرخارجأوداخلالمواد

مفحغوط.هوأءعلىألمحكمةكجرة41تحتوي.المحكمةالهوائية

تحتالأنفاقحفرعملياتفيؤالهوايرالمسداتوتستخدم

داخلالجويالضغطيتعادلتتطل!!ا.مشاريعأيفيأوالماء

منطقةعنمئالمياهمعخارجها!اءضغطمعالمحكمةالحجرة

للهواءمباشرةالمحكمةاهـجراتفتحولايمكن.العمل

مندفعاالمضغوطالهواءخروجإلر،ذلكيؤديإذ،الخارجي

الحجرةوإلىمنالتحركاتكلشمأنيجبلذلك،بشدة

محكمةكبيرةغرفةوهوهم-ائي،مسدطريقعنالمحكمة

داخلبقوةالمضغوطالهواءيد!.بصماماتمجهزةالإغلاق

الضغطشساوىحتىالص!ماماتهذهعبرالهوائيالمسد

هذهوتستخدم.المحكمةالحجرةفيالضغطمعالمسدداخل

المسدمنالمضغوطالهواءس!حبفيايضاالصمامات

الخارجي.الهواءضغطمعضغ!لهيتساوىحتى،الهوائي

فتبدأ،المحكمةالحجرةفيالدخولكيفيةعنأما

الهواءيبقيبحيث،الهوائيالمسدإلىالعمالبدخول

.بإحكاممغلقاالهوائيللمسدالداخليالبابالمضغوط

المضغوطالهواءيبدأحيثالخارجيالبابذلكبعديغلق

داخلالهواءضغطيحساوىوكأدماللدأخل.الانسيابفى

المحكمةالحجرةداخلالسائدمإلضغطالهوائيالمسد

الحجرةدخولليتسنىالداخلىالبابيفتحأنحينئذيمكن

الهوائيالمسدداخلالضغطيخؤشلذلكوتبعا،المحكمة

منه.الخروجللعمال"بمكنثمومنالعاديمعدلهإلى

بإزالةيعرفماأو،الجويالفنطخفضوعملية

مخاطرمنالعماللحمايةببطءتتمأنيجب،الانضغاط

،العادةوفي(.الغواصينشلللمرضرا)التعرضالتحني

البشرلاستعمالاتالخصصةالهوائيةالمسداتتكون

الهوائيالمسديعملكيف

آلحخ!اخ!-؟حارحمطهواء

لمحكىجا،

7ءئطحا

المحكمةالحجرفيالدحولعلىخاصالأش!تساعدالهوائيةاللسدات

هوائيامسذاماشخصيدحلفعندمامضعوطهواءعلىتحتويالتي

الحويللضغطمماثلابداخلهالحويا!كماطايكودأجمين(اعلى)الرسم

الرسمفىكمالبطءالهوائىالمسدفياالجويالضغطويرتفع.الخارجي

يساعدمماالمحكمةالحجرةداخلادنححعطمعيتساوىحتىاليسارعلى

للخطهي-.التعرضدوندخولهعلى

3!هوممبيد
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،كثيرةأحيانوفيللمواد.تخصصالتيتلكعنمنفصلة

عندالسريعةللنجاةوسيلةليكونثالثهوائيمسديضاف

الطارئة.الحاللات

المحكمة.الحجرة:أيضاال!

-768هـ،228-)015مسرهلىبنمسلىد

البصريالأسديمسربلبنمسرهدبنمسددم(.843

عنروىالمشاهير.الأثباتالحديثأعلاممن.الحسنأبو

البخاريعنهوروىووكيع،القطانويحيىزيدبنحماد

لهروى.وغيرهمالرازيانحاتموأبوزرعةوأبوداودوأبو

هو:وقي!!.والترمذيأضسائىواداودوأبوومسلمالبخاري

فيمسندله:الدهبيوقال.بالبصرةالمسندصنفمنأول

عنهرواهصغيرآخرومسندالمثنىبنمعاذعنهرواهمجلد

الجمحي.خليفةأبو

ال!نواعأما.واحدةبيديشغلناريسلاخالمسدس

،والرشماشاتالبنادقمثل،الصغيرةالأسلحةامنالأخرى

منصبامشعمالأوكلتيهمااليديناستعمالفتتطلب

.إطلاققاعدةأو(قوائمثلاثةذيمما)حاملثلاثي

المقامفيالمسلحةالقواتأفرادالمسدساتيحمل

نأإلا،متعددةبلدانفيالشرطةأفراديحملهاكما،الأول

يفوقتقريباالعالمأقطاركافةفىالمدليينبواسطةامشعمالها

بشكلالمسدساتتستعمل.الحكوميةالأجهزةاممتعمال

وممتلكاتهالفردحمايةرهدافالأوإصابةالرياضةواسئفي

الولاياتفىالمدنيونالمواطنونويمتلك.متعددةبلدانفي

الأسلحةتملكنسبةأنإلا،مسدسمليون55المتحدة

نسبةتفوقسويسرا،مثل،الأخرىاالأقطاربعضفيالنارية

.المتحدةأ!لاياتافىتملكها

لمسدساءجزاأ

ونوعوحجمهامظهرهافيالمسدساتتختلف

تتضمنكلهالكنهاتشغيلها،وطريقةالمستخدمةالذخيرة

الهيكلهيالأجزاءوهذهنفسها.الأسامميةالأجزاء

المسددتانو()الماسورةالسبطانةو()القبضةالأخمصو

(.الحركة)أجزاءالتشغيلوآلية(الرؤية)أجزاء

يربصأالذيللمسدسالرئيسيالجسمالهيكليعد

،المسدسمحملفهوالأخمصأما،الأخرىالأجزاء

منالخرطوشةتنطلئالديالمعدنىالأنبوباهىأصسبطانةوا

بارزةأسطحهيوالأخاديدالسدودأنكما.خلاأسه

الرصاصةتدويرفيتتسبب،نةالسبصاأداخلمتعاقبةومجار

مستقيم.مسارفيتنتقلوجعلها

تجاهالخرطوشةليصوبالمسددبنالرامييستخدم

الأهدافلإصابةالمصنوعةالمسدساتمنولكثير.الهدف

يةمتحاد!-!!-أ
السمطانةيمح!ير-إحأ--لأ

؟ا

الماسورة

ويديرالحراطيعت!.لتستو!ححيراتستا!اعادةالدوارالمسدسممرة

السبطاسة.معتتحادىلحيت،أجةاصااالحرطوشةالمسدس!دح

الأجزاءالتشغيلآليةوتتضمن.للضبصأقابلةمسددات

وحجيرةوالموقةالزنادوهيللمسدسالرئيسيةأحاملةا

يحددالمسدسيؤديهالذيالعملنوعأنكما.الحرطوشة

وإطلاقه.حشوهكيفية

المسدساتأنواع

هي:المسدساتمنرئيسيةأنواعخمسةتوجد

المسدسات2-الفعلالأحاديةالدوارةالمسدسات-أ

الأوتوماتيةشبهالمسدسات3-الفعلالمزدوجةالدوارة

المزدوجةالأوتوماتيةشبهالمسدلممات-4الفعلالأحادية

.الطلقاتالأحاديةالمسدساتء-الفعل

بكرةداخلحجيراتفيالذخيرةالمسدساتتحمل

والخازن.ذخيرةبمخازنالمسدساتمعظموتحشىدوارة

يأبمالمسدسعقبداخلتدرجالتيالمعدنيةالحاملاتهي

الأثحن.طرفه

هذهتستوعب.الفعلالأحاديةالدوارةالمسدسات

قربذراعوهناكعموما.خراطيشستالمسدسات

المطرقة.نصبعنددورةسدسالبكرةبتدويرتقومالمطرقة

وابرةالسبطانةمعمتحاذيةالخرطوشةتجعلالحركةوهذه

لإطلاقالتفجيركبسولةيضربالذي)الجزءالرمى

ثمومن،قدحهبعدالزنادبضغطالراميويقومالخرطوشعة(.

المسدسويعد.الخرطوشةمطلقاويسقطالمطرقةتنفتح

طرازمن،الصنعالأمريكي،الفعلالأحاديالعسكري

السلاحعشر،التاسعالقرنأواسطوالمنئفي،كولت

.النوعهذامنشهرةالأكثر

مثل.الفعلالمزدوجةالدوارةالمسدسسات

المزدوجةالمسدساتتستوعب،الفعلالأحاديةالمسدسات

نأالمصتحملمنتتطلبولاعموما،خراطيشستالفعل

يمكن،ذلكمنوبدلأ.الإطلاققبليدوئاالمطرقةيقدح

الزناد،ضغطوعندالزناد.ضغطبمجردالمسدسإطلاق

تدورثمومنمكانها،فيللبكرةالمثبقالقفلشحرر

فإن،مإسمبطانةالتاليةالحجيرةتتراصفوعندما.الب!صة

تثبيتمحكما،التثبيتثلمةداخلإلىيرفعالب!صةمزلاج
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الأوتوماتيالمسدسيعملكيف

عياركولتالأوتوماتىامسدسصمم

يتهمالسمس.ع!للد!اعأساسا.)45

الرلاقةبسح!السلاحهذاإطلاق

)الموقة(.أ!ارقةالقدحءللورأولا

تلقيم!يالزلاقةتحريروشسبب

ضعطوعد.الححرةداخلالحرطوشة

الأمانلسيرعلىيسضعطفإولالزناد

وعحدما.المطرقةيحررررهررهالدي

الر!يإبرةيضر!فإول،لمطرقةتسقط

تمجيركبسولةصارسةللأمامتطرالتي

وتدبكلمليةلها.ومطلقة،الحرطوشة

للوراء،والزلاقةالسبطالةالارتدات

للطلقةوحعتعوهالمسدسقدحوتحعل

تاقائيا.التالية

وتتكررالخرطوشعةوتطلقالمطرقةتسقطذلكوبعدالبكرة

التالية.للطلقةبالنسبةالدورة

الفعلالمزدوجالمسدسبهايتفوقالتيالرئيسيةوالمزية

بسرعةإطلاقهيمكنأنههيالفعلالأحاديالمسدسعلى

سميثطرازمن،والشرطةالعسكريينمسدسويعدأكبر.

الأكثرالأمريكيةالفعلالمزدوجةالمسدساتأحدنوسوو

.أم509عاممرةلأولالسلاحهذاواستعملرواصا.

تطلق.الفعلالأحاديةالأوتوماتيةشبهالمسدسات

أولا،للوراءالزلاقةتسمىأداةبسحبالمسدمماتهذه

للأمامتتحركفإنها،الزلاقةتحريروعند.المطرقةلقدح

الخرطوشة.داخلفيالخزنمنالخرطوشحةبتلقيموتقوم

ضاربةتسقطالموقةفإنالزناد،الرامييضغطوعندما

داخلالموجودالبارودينفجرثمومنالتفجير،كيسولة

للوراء.الزلاقةتحركفيالانفجارهذاويتسبب.الخرطوشة

قدحيعيدثمالفارغةالخرطوشةيزيحالارتدادوهذا

،أخرىمرةأ*مامالزلاقةتتحركوعندماتلقائئا.المسدس

أوتوماتيشبهمسدسوثمة.الحجيرةحشوتعيدفإنها

الذيبارابلم،الألمانيالمسدسهومشهور،الفعل3بأحاد

المسدسالألمانيالجيع!تبنىوقدأيضا.لوجرباسميعرف

بوجه،ال!نيعتبرأنهإلا،أم809عامفىللخدمةبارابلم

الدفاعي.للاستعمالإلايصلحلابحيثالطرازعتيق،عام

تعمل.الفعلالمزدوجةالأوتوماتيةشبهالمسدسات

الفعلالمزدوجةالمسدساتطريقةبنفسالحسدساتهذه

الإطلاقبدورةالموقةتقومالزناد،ضغطفعندما.-حدإلى

المسدسيعمل،الأولىالطلقةوبعد.الخرطوشعةوتطلوت

الفعل،المزدوجالأوتوماتيشبهالمسدسطريقةبنفس

الخرطوشةظرفلفظإلىيؤديالأولىالطلقةفارتداد

الخزنمنجديدخرطوشحشوثمالمطرقةوقدحالفارغة

الأوتوماتىشبهالمسدسويعتبر.الخرطوشحجيرةداخل

الآنوأسعنحوعلىمقبولأالمتنوعةبأشكالهالفعلالمزدوج

شعبيةوتعود.العسكريةالخدمةلمسدساتقياسيكتصميم

،أم929عامإلىالفعلالمزدوخ!الأوتوماتيشبهالمسدس

)مسدسببطرازمنفولترالألمانيالمسدسوضعحين

الجيشتبنى،أم389عاموفي.موصإلخدمة(الشرطة

منآخرطرازوهوالفعلمزدوجفولترمسدسالألماني

مسدسالتبنيذلكووطد.عسكريينكسلاح.38،ب

نفوذا.التصاميمكأكثرالفعلالمزدوجفولتر

المسدساتتستعمل.الطلقاتالاحاديةالمسدسات

فيالأهدافإصابةفىرئيسينحوعلىالطلقاتأحادية

،الطلقاتالأحاديالمسدسولحشو.الدوليةالمنافسات

الفعلتستهل)التيالتشغيلذراعبتحريكالمستعمليقوم

.الترباسكتلةلخفضأسفلإلىوتحريكه،للأمام(وتنهيه

وبعد.الحجيرةفيطلقةبإدخالالمستغمليقوموعندئذ

لقفلالوراء،وإلىأعلىإلىالتشغيلذراعيجذبذلك

وآنذاك.المقفلالموضوعإلىالخرطوشوتحريكالحجيرة

تسقطالزناد،ضغطوعند.للإطلاقجاهزاالمسدسيصير

بعدالإجراءويتكرر.الخرطوشإطلاقمسببةالرميإبرة

وتتضمن.المسدسحشووإعادةالخرطوشلإزاحةذلك

هامرلي:المسدلمماتالشهيرةالطلقاتالأحاديةالمسد!عات

ومارتيني.وفولترفري

تاريخيةنبذة

يمكنناريسلاحأولكان.البدائيةالمسدسات

القرنفيظهرالذيالفتيلمسدسهوواحدةبيدتشغيله

وأمحترقحبلبربطيطلتىوكان.الميلاديعشرالخامس

يسمى3شك!!علىحاملبطرفكبريتثقاب

اخترععشر،السادسالقرنأوائلوفيالسربنتاين.
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التاريخيةالمسدساتبعض

ولابيلداالمسدلر

(م0461)لإنجليزيا

واسعةشهرةمنهامعيمةأ!اعاكتسستالحيلادي،عشرالخامسالقردفىمرةلأولالمسدساتظهورمذ

.اهسمدساتتلكبعضأدلاهوموضح.السس!!لكلاأوأ!ا،استعمااشتسارأزالحماصةمعالمهابسمب

الإنجليزيالمصونالزندمسدلر

(م5081)الحزامفىيعلقالذي

لكروكولتالمسدسكولتمسدلرأول

درنجرلرمسد

(أم)855

الفعلأحاديالعسكريالمسدلر

(م0491أ-)873

شرارةتقدحالمعدنيةعجلتهوكانت.الدولابيالمسدس

وباختراع.البيريتمعدنمنقطعةعلىتدورعندما

اللهبلحملحاجةفىالجنوديعدلم،الدولابيالمسدس

مسدساتهما.فيالبارودلإشعال

اتسع،الميلاديعشرالسادسالقرنأواسطوخلال

التسديد،العشوائيةالسريعةالمسدساتاستعمالانتشار

وخلال.الدولابيةالمسدساتمنأسهلكانتشغيلهالأن

أنواعطورت،الميلاديينعشروالثامنعشرالسالغالقرنين

الزندمسدساتفيهابماالبارود،مفجراتمنعديدة

!ام،م7081!اموفى.المصونالزندانظر:.المصون

نظامبدخالفورممتألكسندرالأسكتلنديالخترع

الفوهة.منتحشىالقدحنظاممسدساتوكانت.القدح

متفرعةمسدساتدرنجرالمسماةالصغيرةالمسدساتوتعد

منتحشىأنهاإلا،القدحكبسولةذاتالمسدساتمن

الأمريكىصائالمسدساتلاسعمسميتوقد.الترباس

.الميلاديعشرالتاميعالقرنخلالدرنجرهنري

كولتمسدس!ان.الإطلاقسريعةالمسدسات

اختراعهلحمجلوقد.العمليةالمسدساتأولأحدترسونب

كولت.صمويلالأمريكيالخترع،أمء83عامإنجلترافي

هوريسالأمريكيانالخترعانلدأ،أم857عاموفى

تستخدمالتيالمسدساتبإنتاجروسنودانيالسميث

الخراطيش.

الألمانيلوجرمسدلر

(م091)8

كولتالأوتوماتيشبهالمسدس

م(.1191).،54عار

نصفمسدسأولوهو،بورتشاردتالمسدسظهر

بوساطةيحشىوكان.ام598عامفيالحشو،ذاتىالي

تجويفتوصداخل،خراطيشثمانيذيخزان

بتحسينلوجر،جورج،النمساويالخترعوقام.الأخمص

عاموفي.العشرينالقرنأوائلفيبورتشاردتالمسدس

بتسجيلبراونينججونالأمرلكيالخترعقامام،798

الاليةللمسدساتأساسئاأصبحأوتوماتيمسدساختراع

..،45عيارالكولتفيهابمااللاحقة

المسدساتفىالتحكم

وأستراليا،وأوروباالمتحدةالولاياتفي،الناسيعتقد

بأن،المسدساتاستعمالفيالتحكمقوانينيفضلونالذين

استعمالعنالناتجةوالوفياتالجريمةتخفضالقوانينتلك

أسبابهناكليستإنهمنهمكثيرويقول.المسدسات

.للمسدساتالخاصةللملكيةشرعية

،المسدساتأستعمالفيللتحكمالمعارضونأما

عديدةشرعيةاستعمالاتللمسدساتبأنفيقولون

ينحصرالمسدساتملكيةتح!التيالقوانينبأنويجادلون

المجرمين.فيلابالقانونالملتزمينالمواطنينفيتأثيرها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المديعالرصاصةالخرطوس

الاريالسلاحالدحيرة
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!كا73،صيرش!،ءىسلاص7ع!!كا/ض؟4!سشكا!جم!ءكأ*شصو3"-ع!ع"!س

الكلا!ميكيةالأعمالس!ويايعرضكندافياللسرحيستراتفوردمهرجان

المسرح

أماميؤدىالفنونأشكالمنشكلالمسرح

إلىالسيركمنالتسليةأنواعكليشمل،المشاهدين

شكلأنههوللمسرعتقليديتعريفوهناك.المسرحيات

إلىمكتوبانصاالممثلونفيهيترجمالفنأشكالمن

عادة،الممثلونيقوم.المسرحخشبةعلىتمثيليعرض

النصومواقفشخصياتترجمةعلىالخرجبمساعدة

المؤلف.ابتدعهاالتي

مشوقاعملاالناجحالمسرحىالحدثيكونماإةعا

مكانعنالنظربغض،والفنيوالممثلالمشاهد!تلكل

مجردأومدرسئامسرحاأومحترفامسرحاعرضها:

منالعروضوتندرج.الغرضلهذامؤقتاأقيمتمساحة

إلىوالكوميديا،الموسيقيةالعروضمثل،الخفيفةالتسلية

.جادةوفلسفيةسسياسيةمواضيعفىتبحثالتيتلك

العالمي.للمسرح

الكلمتينأنمنبالرغمكالمسرحيةالمسرحوليعر

لأنذلك،نفسهالمعنىتحملانوكأنهماعادةتستخدمان

ذاته.النصأيبمالعرضمنالأدبىالجانبإلىتشيرالمسرحية

آخر:بمعنىأو،بالخاصالعامعلاقةبالمسرحيةالمسرحوعلاقة

النصعناصرهأوموضوعاتهأحد،عامفنيشكلالمسرح

نأالنقادبعضويعتقد.ا!لسرحيةانظر:)المسرحية(.الأدبى

المسرحخشبةعلىتقديمهبعدإلامسرحيةيصبحلاالنص

مخططسوىليسالنصإن:آخرونويقولالجمهور.وأمام

.للعرضكأساسالاخرونوالفنانونالخرجيستخدمه

يتطلبلأنهتعقيدابمالفنونأكثرمنالمسرحيوالعرض

المتخصمصين:هؤلاءبينومن.لادأئهالفنانينمنالعديد

والأزياءالديكورومصممووالخرجوالممثلونالمؤلف

بعضتتطلبكما.الفنيينأنواعومختلفوالإضاءة
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وملحنين.وموسيقيينرقصاتمصمميالأخرىالعروض

النصبينيجمعلأنهانحتلطبمالفنأحياناالمسرحويسمى

والحركاتوالإلقاءالدي!صرمصمموهيبت!الذيوالجو

.الممثلونبهايقومالتي

يقومالأولالمسرحعهدفيالمسرحيالكاتبكان

،والإخراجأضمثيلواأضصاكتابةمث!!الفنيةالأعمالبجميع

المسرحفنونوبرزت.مختصونهنافيأصبحوبالتدريج

شيشهرةالنصوكاتبالممث!!منكلواكتمسب،العديدة

إخراجفيالاخرعلىيعتمدمنهماالواحدأنبسببأجدايةا

الوجود.حيزإلىفنهما

جميعمواءمةعلىالخرجاعتاد،الحديثالمسرحوفي

الأزياءتصميمإلىأرري!صراتصميمامنالعرضخصائص

كانوربما.والرقصوالموسيقيةالصوتيةوالمؤثراتوالإضاءة

إبداعهم،عمليةفىالم!ثلإتقيادةهوللمخرجعملأه!

أدواره!ا.اداءعلىومساعدتهم

المسرحيةالفنونتستخدمكيفالمقالةهذهتصف

تاريحعنالمعلوماتمنلمزيد.المسرحىالعرضلإيجاد

المسرحية.انظر:،الأدبيةالمسرحية

الحديثالمسرحبناء

خلالالمشاهدونفيهيجلسالذيالجزءهي.الصالة

مثلأخرىمرافهقعلىالصالةتحتوي،عاموبش!صل.العرض

الامشراحةوأماكنوالخارجشالمداخلالتذاكرشباك

.المرطباتوتناولأحرضوا

للجمهورجيداتصميماالمصممةتسمإلصالة

بالدخولتسفلهمكما،بسهولةوالامشماعبالمشاهدة

بصورمزيناداخلهاويكونبيسر.أماكنهمامنوالخروج

التركيزعنالمشاهدينتشغللدرجةأجسول!شجميلة

حجمويتراوح.المسرحخشبةعلىالعرضعلى

فيتختلفأنهاكماوالكبير،الصهمغيرب!تالصالات

فيجميعهاالصالةمقاعدوت!ضن.الأسالمميةمرافقها

أكثرأوواحدةفيأوالرئيسىالطابة!فىأوواحدطابق

تحتويالقديمةالصالاتكانتر.الداخليةأصشرفاتامن

أما.المسرحخشبةمنجداقريبةخاصةمقصوراتعلى

نفسوالمشاهدونالممتلونفيتقاسممالحديثالمسرحفي

أسة.الصافيالحيز

المسارحمنالعديدفيالمشاهدينمقاعدترتيبلمجغير

الجمهورمنيطلبمعينةحالاتوفيلاخر.عرضمن

تتطلبالتيالعروضوتسمى.العرضأثناءأماكنهمتغيير

بينالتنقلالممثلينعلىتحغأوالجمهورمقاعدترتيبتغيير

البرومينيد.بعروضبريطانيافىالمشاهدين

خشبةمنرئيسيةأنواعأربعةهناك.المسرحخشبة

خشبة2-الوجاهيةالمسرحخشبة-1:الحديثالمسرح

الناتئةالمسرحخشبةأيضاوتسمى،المفتوحةالمسرح

يتهذمماوعادة.الأمامامنا!سرحيةمشاهدةللمشاهديريتيحالوجاهيا!لسرح
.المسرحححتمبةعلىيحتوياسدياالوجماهيالإطاريسمىإطارحلفلعرضر
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وتوجد.المرنالمسرحخشبة4-المدورةالمسرحخشبة3-

الممثلينبينالعلاقةمنمعينانوعاالأنواعهذهمنكل

اللإخرأج.منترتيبامنهاكلويتطلبوالمشاهدين

ومصممةشيوعاالأكثرهيالوجاهيةالمسرحخشبة

إطارالأحيانبعضفيوتسمىفقط،الأماممنلتشاهد

منالأحداثالمشاهدونيرىالتيالمساحةلأن،المورة

لهاأنكما،الممثلينوتحركاتللديكورإطاراتشبهخلالها

منالنوعهذاويحتوي.الوجاهيالقوسوهيثالثةتسمبكأ

الجمهورمقاعدتفصلمقدمتهفىمساحةعلىالمسرحخشبة

فيالجلوسللموسيقيينويمكنالإطار.خلفالتيتلاثعن

المشاهدين.عنالعرضمكانرؤيةحجبدونا!تجزهذا

فيشمقدأنهغير،القوسخلفالعرضيتمأنوالعادة

فىالمشاهدونويجلس.كذلكالمسرحخشبةمقدمة

خلفالمسرحخشبةمنالاخرالجانبيكونبينماالظلام

.جيدةإضاءةمفكماءالقولو

لحجبتستخدممشارةعلىالوجاهيالمسرحويحتوي

الستارةإغلاقويمكن.عنهاالكشفأوالمسرحخشبة

مرورإلىللإشارةأوالديكورتغييرللعاملينيتسنىحتى

الوقتوفي.المكتوبالنصفىالمشاهدتغييرأوالوقت

منبدلآتستخدمالأضواءتعتيمعمليةبدأتالحاضر،

بنجاحالأبعادثلاثيالديكوريستخدمأنويمكن.الستارة

المسرحالممثلونويدخل.الخشبةهذهمثلعلىكبير

خلالمنأوالديكورفيفتحاتخلالمنويخرجون

.المسرحجانبيعلىالموجودةالأجنحة

ثلاثةحولمقاعدلمعظمهاالمفتوحةالمسارحخشبات

حجمويختلف.الصالةإلىتمتدالتيالمنصةمنجوانب

والعروض.أخرىإلىصالةمنكبيربشكلالمنصةوش!

حتىبعنايةتنفذأنيجبالمسارحهذهمثلعلىتقدمالتى

نفسفىالثلاثةالجوانبمنالعرضجمئكلناصررؤيةتتم

الديكورقطعتستخدمألآيجب،المثالسبيلعلى،الوقت

العرضرؤيةتحجبلاحتى،المسرحعمقفىإلا،الكبيرة

المشاهدين.عن

علىالمشاهدالجمهوريجلسالمدور،المسرحخشبةفي

هذامنالمسارحجميعوتحتوي.الأربعةالمنصةجوانب

المنصةوتكونالمقاعد.منمحددعددعلىالنوع

للمشاهدتسمحمنخفضةالمدورالمسرحفيالمستعملة

ودائما.المسرحعلىالحدثدائرةفييجريماكلبرؤية

تغييروشم.المشاهدينخلفأوالممشىنهايةفىتوضعما

ويدخل.المشاهدينمنمرأىعلىأوالظلامفيالمناظر

نأويجب.الصالةخلالمنالمدورالمسرحإلىالممثلون

.الجهاتجميعإلىموجهاتمثيلهميكون

.جهاتثلاثمنالمشاهدينصالةتحيطالملفتوحاللسرحخشبة

والممثلين،المشاهدينلينقويةعلاقةببناءالمسرحمنالنوع!ذاويسم

الديكورقطعا!شحدامعلىقدرتهعدمم!تأتىمحدودلمجهأنعير

الخلفى.حزئهفيإلاالكبيرة

للعرضالخصصةالأمكنةتغييريتم،المرنالمسرحفي

هذاومثلعرض.كلمعتحناسبحتىوللمشاهدين

المناسبةالعلاقةنوعاختياربحريةللمخرجيسمحالتكيف

المرنةالمسارحمعظمتستوعب.والمشاهدينالعرضبين

خشبةتكونأنمستغرئاوليسالمشاهدينمنصغيرأعددا

المشاهدين.صالةمنأكبرالمرنالمسرح

فيالوضعكانكما،اليومالعروضمنالعديدتؤدى

اصلاتخصصلمأمكنةأي؟مستحدثةأماكنفي،الما!ي

الوقوفأوالجلوسللمشاهدينويمكن.المسرحيللعرض

الخشبةذاتالمسارحفىيفعلونكما،الأمكنةهذهمثلفي

تنوعهواليوممسارحبشأنالمشوقالشيءإن.المرنة

والمشاهدين.للممثلينالخصصةالأمكنة

المجهزالمسرحيحتويأنيمكن.الكواليسخلفمساحة

وغرفوالديكور،،الملابسلصنعورشةعلىجيداتجهيزا

ومستودعاتوصوتإضاءةومقصوراتوتدريبات،ملابس

وتعمل.المسرحهيئةلأعضاءخفراءوغرفةوديكورملابس

الكبيرةالفرقتملك.محدودةأمكنةفيالهواةمسارحمعظم

الفرقأما.المبنىنفسفيالمسرحخلفعملمساحات

.أخرىبناياتفيعملهاورشفتكونالصغيرة
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المشاهدينلجميعيسيمبشكلعروصهمتقديموالممتلاتالممتليرعلىويح!.حهاتأربعسالمساهدزنبهايحيطمساحةاللدورا!لسرح

الممتماهدين.سأيلظرتحجصلاحتىممحمصةالطبيعيةالماظرمحس!اتت!صنألىيح!سما.لوضوحوسماعهمبرؤلمجهم

المنتج

يكونأنيمكنالذيبالمنتجالعرضإنتاجعمليةتبدأ

والمنئ.مسرحيةفرقةأوأشحاصعدةأوواحداشعخصما

بينومن.كاملبشكلالعرضعنالرئيسيالمسؤولهو

النصعلىالحصولأ:يلىمماأكثرأوواحدةواجباته

علىالحصول3-للعرضاللازمةالأموالتدبير2

أصشؤونا5-مراقبةالفنيالفريقمعالتعاقد4-المسرح

المالية.

لجمئبالنسبةالبدايةنقطة.النصعلىالحصول

الحصولهولا،أممحترفةكانتإن،المسرحيةالعروض

معالاتفاقبعدالمنتجيحصل.مكتوبةمسرحيةعلى

معينةلمدةال!صاملةايرنتاجحقوقيحددعقدعلىالمؤل!

منالمئويةوالنسبةالمؤلف!يتقاضاهالذيوالمب!،الزمنمن

فيالمنتجتحكممدىالعقديحددكما.إلح...الأرباح

العقديحددأنيمكن،المثالسعبيلعلى.المسرحيةنص

الفقراتبعضكتابةإعادةواحتمالللمشورةالمؤلفوجود

.التدريباتفترةأثخاء

تدبيرخطوةتعتبر.للعرصاللازمةالأموالتدبير

أصعبمنمومسيقيعرضأومسرحيةلإنتاجالأموال

المسرحيةالعروضإنتاجكلفةأصبحتفقدبمالمنتجمهمات

عرضفإنتاجمطرد.لشكلللارتفاعتتجهوهىباهظة

برودوايمسارحعلى،ثابتدي!صرذاتصغيرةمسرحية

منالالافمئاتيكلفقد،المثالسبيلعلى،نيويوركفي

أكثرالموسيقيةالعروضتكلفكما.الأمريكيةالدولارات

يجرؤلالهذأ.المسارحنفسعلىأمريكيدولارمليونم!

ماوعادةبمالعروضهذهفيأموالهاممتثمارعلىالقليلإلا

منالعروضهذهمثلتمويلعنالمنتج!تمعظميبحث

تجارية.مؤسماتأومجموعاتأوعديدينأناس

فرقةالمنتجحيكونأنيم!ش.المسرحعلىالحصول

غيرالامركانإذاأمابها.الخاصمسرحهاتملكمسرحية

مناسبمسرحعلىالعثورالمنتجعلىفيتع!ت،ذلك

.والتدريباتللعروض

كانتالتيالعروضأنالماضيفيالعادةكانت

مدنفىأولآتعرضونيويوركلندنمسارحتستهدف

ويتولى.الأولىالعرضأجلةالرسميالافتتاحقبلأخرى

الإقامةوأماكنالنقلومعائلتدبيرالمرحلةهذهفيالمنتج

العروضأوالعرضتستضيفالتيالمدينةفيوالمسرح

هوالتجريبيةالعروضوراءمنالرئيسيوالهدف.التجريبية
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ليلةقبلالعرضلتحسينكمؤشرالمشاهدينرأياستطلإع

بسبباليومنادرةالتجريبيةالعروضأنغير.الافتتاح

منأصبحفقدذلك،منوبدلأ.الباهظةالتكاليف

وتكونالمسرحنفسعلىتجرلمجيةعروضتقديمالمستحسن

مخفضة.العروضهذهتذاكرأسعار

تأمينيتمحالماالتعاقديبدأ.الفنيالفريقمعالتعاقد

المنتجحاولفربما.ذلكقبلربماأوللعرضاللازمةالأموال

ليساعدهالممثلينأوالخرجينأحدمنالتزامعلىالحصول

الحصولوبعد.المستثمرينجذبعلىالالتزامهذامثل

وتوقيعالأشخاصاختيارالمنتجيبدأ،المطلوبةالأموالأعلى

معهم.العقود

التيالعمالنقاباتمعيتعاملأنالمنتجعلىيجب

بهؤلاءنعنيولا.الختلفةالمتعاقدينمجموعاتتمثل

أيضاولكن،فقطوالمصممينوالممثلينالمخرجالمتعاقدين

التذاكر.شباكوعمالوالراقصينوالموسيقيينالعمال

جميععلىالمنتجيطلع.الماليةالشؤونمراقبة

يتأكدأنيجبلأنهبمالعرضفترةفىوالإيراداتالمصاريف

ومصاريفالمرتباتوأنسددتقدجمئالفواتيرأن

علىكانوربما.دفعتقدوالإعلاناتوالملابسالديكور

العرضسيرعنماليةبتقاريرالمستثمرينيزودأنالمنتج

لاخر.وقتمنالمالي

المخرج

الفنيةالعرضقوةعنالمسؤولالشخصهوالخرج

تفسيريقررالذيفهو،الحديثالمسرحفيعامبشكل

معلطةالخرجويمتلك.الفنانينجميعجهودوينسقالنص

المسرحعالمفيالشائعةالمقولةأنلدرجةالمسرحفيكبيرة

منفالعديدهذاومع.للمخرجملكالعرضإن:هىأليوم

الفنانينأفكارلتقبلومستعدونمتسامحونالكبارالخرجين

.العرضمدةطيلةمعهميعملونالذين

تحليل-أ:التاليةبالصلاحياتعادةالخرجيتمتع

.العرضشكللمسيحددالذيالمناسبالتفسيروتقريرالنص

الديكورومصمميوالفنيينالمؤلفمعالعمل2-

المسرحية.يإخراجتخطيطهفىوالازياءواللإضاءة

.التدريباتعلىالإشراف-4.الممثلينقيادة3-

النهائية.الإنتاجعناصرجميعتحسيق5-

جدأملمايكونأنالخرجعلىيجب.النصتفسير

وإرشادوتدريبهمالم!ثليناختياريستطعحتىبالنص

وتفحصالمسرحيةبنيةدراسةعليهيتحتم.المصممين

عنصروبناءقصتهلسردالمؤلفيستخدمهاالتيالاليات

البنيةتستخدملاالمسرحيةكانتفإنفيها.التشويق

الخرجيعمدالجديد،المسرحفيالحالهوكما،التقليدية

وذلكالنصجوابتكارفيالمؤلفطريقةاكتشافإلى

بعدهاالخرجيعمد.المشاهدينفعلردوأستشفافبدراسة

كلفيالمسيطروالجوالشخصياتتصرفاتتحليلإلى

ألاخربالجزءالواحدالجزءعلاقةليقرر،النصمنجزء

ككل.بالنصالاثنينوعلاقة

المسرحيةفيشخصيةكلعمليفهمأنالخرجعلى

رأيالخرجويتقبلإزاءها.الممثلمنالمطلوبوالدور

عمليةأثناءالنصشخصيةبشأنوالممثلاتالممثلين

والعاطفيةالجسديةالشخصيةسماتفهمإن.التدريب

منأمينعملإخراجفىكثيرأالخرجيساعدوالصوتية

الفنية.الناحية

تصورعلىيتمفبالقدرةأنافيجعلىينبغي

آراءوتقبل،العرضفيوالإضاءةوالازياءالديكورمتطلبات

فىالنهائيةالمسؤوليةأنغير،الإنتاجعمليةفىشركائه

فقط.هوعاتقهعلىتقعوالأنسبالأفضلاختيار

المسرحيةعلىالخرجيعتمدهاالتيالاستعداداتتعتمد

يفصيحجديدةمسرحيةعلىفالعمل.الإنتاجومتطلبات

مسرحيةعرضمتطلباتعنتختلفمشاكلعن

،المثالسبيلعلى،جديدةمسرحيةإخراجففي.كلاسيكية

أرادربماإذ،المؤلفمعمباشرةيشتغلأنالخرجعلىيجب

تستمروقد.بعضهكتابةإعادةأوالنصفيتغييراقتراح

التدريب.فترةطوالالعمليةهذه

الخرجهوالوحيدفالمسؤول،قديمنصإخراجفيأما

.مباشرةبصورةالنصمعإنمامؤلفمعليسيتعاملالذي

قد.بالنصمعرفتهومدىحكمتهعلىيعتمدهناوالتغيير

مقبولأيصبححتىجذريبشكلنصتغييرالخرجيرى

منأنيرونالخرجينمنفالعديدالمعاصر.للمشاهد

بتغييرالمعاصرأطمشاهدشيئاتعنيالمسرحيةجعلواجبهم

التغييرهذاتحطلبوقدتفسيرها.لإعادةأوومكانهازمنها

بعضحذفأوالغامضةالكلماتبعضاستبدالأوحذف

يطلبقدالخرجأنكمابكاملها.مناظرأوالمشاهد

والتفاصيلالمسائلبشأنلنصحهمختصأديبمساعدة

المسرحية.فيهكتبتالتيالزمنيةوالفترةبالأسلوبالمتعلقة

فيالخرجصلاحيةمدىبخصوصخلافهناكومازال

سابقا.ذكركماالنصفيالتحكم

البروفاتإجراءقبل.المصممينمعالعمل

معالمسرحيةتفسيرالخرجيبحثأنيجب)التدريبات(،

الختصونهؤلاءيقدم.والإضاءةوالأزياءالديكورمصممي

يطلبأوتحقبلهاأنوللمخرج،تصميماتهمعناقتراحاتهم

منالتأكدالخرجعلىيجبعليها.التعديلاتبعضإجرأء

النفسيةوالحالةالأحداثتناممبالمقترحةالتصميماتأن

فيهاكتبتالتىالزمنيةوالفترةوالأشخاصوالموضوع
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عمليةوالدي!صراتالملابستكونأنيجبكما.المسرحية

.المسرحخشبةعلىالممثلينحركةتعيقلاحتى

اختيارهوالخرجأعمالمنعملأولا!لمثلين.اختيار

خبيرمعالتعاقديتموعادة.المسرحيةأدوارلجميعالممتلين

قد.النهائيةالأداءتجربةفياختيرواالذينا!لمثليناختيار

ذلك.فييرغبمنكلفيهايشتركأداءتجربةهناكي!ضن

عروضجميعفيإجباريةالأدائيةالتجاربهذهمثلإن

هذهمثلفيالتجاربوتسمى،نيويوركمدينةفيالمحترفين

خاعمة.أدائيةتجاربالحالة

الأدائيةأضجربةافي!ميشتركونالذينالممثلونيعوقد

الخرج!تبعضيعطىوقد.التجربةقبللقراءتهاالمسرحية

وتمثيلها،قلبظهرعنلحفظهامحتلفةمسرحياتمنأجزاء

المتسابقينمنالخرجينبعضيطلبوقد.ال!ستماعلجنةأمام

نإثم(.بالحركاتأخمثيلا)طريقةالبانتومايمطريقةاستعمال

تمثيلارتجمالالمتسابقمنيطلبقدالخرجينمنآخرفوعا

الحاضرين.أحدأونفسهالخرجيقترحهمشهد

التيالمجموعةاختيارتحددانتيالعواملمنالعديدهناك

معماتالأدوارابعضتتطلبقد.العرضفي!متشترك

العاطفيأسدوراحيزأنكما.محددةوصوتيةجسمانية

الدورتصورالخرجويحاول.لالحسبانيؤخذأنيجب

وذلك،والعرضالمسرحيةشيالأخرىبالأدواربعلاقته

أدائه.فىمتجانسافريقايخلقحتى

إلىمخرجمنالتدريبطريقةتختلف.التدريبات

بهايهتمأشياءوهناك.أخرىإلىمسرحيةومنآخر،

المسرحيالحضور-1:وهيالتقليديينالخرجينمعظم

الصوت3-الوجهوتعابيروالإشاراتالحركات2-

الاهتمامأنالخرحينمنالاخرالفريهتويعتقدوالإلقاء.

منالعروضأفضلعلىالحصولفىيتمحورالرئيسي

لتدريبهموذلك،إبداععمليةفيشركاءبوصفهمالممثلين

موحد.عرضتقديمعلى

حياةفىلحظةكلأنالتقليديونالخرجونيعتقد

المشهدأنبمعنىمسرحئا؟حفوراتكونأنيجبالمسرحية

يجبالحوار.مساعدةدونللمشاهدنفسهيقدمأنيجب

يعكساهتمامعنصريقدمأنمسرحيحضوركلعلى

عملإن.الممثلينبنوالعلاقةآنئاالمسيوةالمنظرعاطفة

علىالمشاهدينانتباهتركيزهوالمنحىلهذابالنسبةالخرج

أبطالمنأكثرأوواحداعادةتكونوهذهالمهمةالعناصر

بالتح!صمالحركةهذهوتحصل.معينةزمنيةفترةفيالعرض

ببعضهم.وعلاقتهمبالمشاهدلنبعلاقتهماالممثلينمواقففي

علىكزيرالذيالمنهجخطأاليومالخرجينمنالعديديعتقد

علىالمي!ظنيكيةالمسرحخصائصأيبمالمسرحيالحضور

.الأخرىالمسرحيةالخصائصحساب

المحرجيحتارهاقصيرةمقطوعةا!متليقدمماعادة.الملمثليناخار

معلالتعتماورأوبمفردهإماالممتلير،احتيارعرمسؤولآسيكونالدي

أحيالا.المسرحية!اتب

الحضورمنحيويةأكثرالحركةتعتبر،المثالسبيلعلى

الذيالأساسىالعنصرهيالحركةلأنفقط،المسرحي

الحدثبسيرالشعورلإيجادغيرهمعالمسرحيالمشهديمزج

أصثمخصيةاتناسبأنالحركةعلىيجبكما.وتطوره

ذلك،إلىإضافة.المسرحيةونوعالنفسيةوالحالةوالموقف

نأصحيح.للحركةمحملةالوج!وتعابيرالإشاراتتعتبر

الصوتمشاكلعلىالتغلبعنالمسؤولونهمالممثلين

الممثلينجعلعنالمسؤولهوالمحرخأنغيروالإلقاء،

.ومؤثرةواضحةبويقةيتحدثون

خشبةمنبدلآخاصةغرفةفيعادةالتدريباتتتم

منتقليديةمسرحيةعلىأصدريبابرنامجيتكون.المسرح

ودراسةبقراءةوالممثلونالخرجيقومأولأ:مراحلعدة

تحضيرأي؟الحدثبقولبةالخرجيقومبعدها،.المسرحية

تسميتهبمكنماع!تحتويعملية)البررفة(التمثيلعلىالتدريب

فيالأولىالتدريماتحميعوتجري.الم!تل!!حركاتتحددانتيالقولة

المسرحخشبةعلىالأحيرةالتدريماتتت!الينما،التدريباتعرفة

اغعلية.ا
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سم،ذلكبعد.مبدئيةبصورةالممتلينلحركةالعامالإطار

النصوقراءةالشخصياتتقمصدراسةفىالمفصلالعمل

ودمالمناظروتغيير،التمثيليةبالأدواروالقيامسواممطرا

مشاكلعلىالتغلبوفنياتمتناغمةوحدةشيالممثليز

.أخرىفنيةاهتماماتوأيةوالأزياءوالديكورالإضاءة

بدمجبالأرياء،التجربةمرحلةفيأخيرا،الخرجويقوم

ستظهرالتيالنهائيةالصورةلتقديمالعرضعناصرجميع

.الافتتاحليلةفيالمسرحيةبها

المسرحمديرالخرجمساعدويشمل.انحرجمساعدو

علىهؤلاءوجود)ويعتمدالمسرحخشبةمديريأوومدير

.تريباللتدسكرتيراو،مسرحيرمدعدومسا(نبؤلميزاا

المسرحمديرمساعدبعملواحدشخصيقومماوعادة

.التدريباتوسكرتير

لكتابةالتدريباتأثناءالخرجبجانبالسكرتيري!ظعه!

التدريبقيادةالمسرحمديرمساعدوبإمكان.الملاحفلات

كحلقةالعملبمقدورهأنكماالمشاهد،بعضتمثيلفي

فرقمسرحمديرويقوم.والمصممينالخرجبنوصل

التدريباتكليحضركماالأداء؟تجارببتنظيمالمحترفين

النسخةفيالحوادثوقولبةالحوارفيالتغييرويس!خل

النص.منالأصلية

الممثلون

يمكنهملاالذينالفنانينمنالقلةبينمنهمالممثلون

يبدعونلأنهم،أنفسهمعنلديهمالتعبيروسائلفصل

والعقلية؟النفسيةوميزاتهموأصواتهمأجسادهمباستخدام

الصعبلمنإنه.شخصياتهمعنينفصللاإبداعهمأنأي

التمثيلأنغير،شخصيتهعنوإبداعهالممثلموهبةفصل

عناصرتوافرمنبدفلافن،أيفيالحالهووكمافن،

والممارممة.والدراسةالمقدرةمثل،الممثللدىألعما!مية

مرنةأجسادإلىالممثلونيحتاج.والصوتالجسم

لعرضأجسادهماستخدامعليهمولمجحتم.معبرةمطواكة

الخبراتهذهاكتسابويمكنهما.ومتنوعةعديدةمواقف

والمبارزةوالرقصالمسرحعلىالحركةفيمقرراتبدراسة

الكثيرتتطلبرياضيةتمارينفيباشتراكهمأو،بالسيف

رياضتانبالسيفوالمبارزةالرقصإن.والقدرةالتنسيقمن

بالحركة.والتحكمبالرشاقةالجسمتزودانلأنهمامفيدتان

الرقصيجيدونالذينالممثلونيستطيع،ذلكإلىإضافة

نإ.غيرهممنأكثرعملعلىالحصولبالسيفوالمبارزة

الصوتعلىتنطبقوالتعبيروالتحكمالمرونةمتطلباتنفس

صحيحةبطريقةالتنفسطريقةعلىالممثلونشدربأيضا.

يتعلمونأنهمكما.والنبرةالصوتإيقاعفيالتنويعوعلى

والغناءالإلقاءعلىالتدربإن.مختلفةبلهجاتالتحدث

يتدربونالممثلينمعظمأنغير.مهمشيءوالاسترخاء

بشكلأصواتهمتطويععلىالقدرةلاكتسابعديدةسنين

وأمنخفضأومرتفعبصوتبالتحدثلهميسمحكبير

المحترفينالممثلينعلىيجب،عليهبناء.ناعمأوحادبشكل

ومرونةالصوتيةقدراتهمتحسينعلىالدائمالتدرب

التمثيل.لمهنةممارستهممدةطوالأجسادهم

يلمواأنالممثلينعلىيجب.والخيالالملاحظة

منيتمكنواحتىالإنسانيةوالدوالمحعوالمواقفبالعواطف

عنالتعبيرعلىقادرينيكونواوأنجيدا،بأدوارهمالقيام

الجيدالممثلإن.فهمهمللمشاهدينيتمحتىالعناصرهذه

طريقةوتذكرالاخرينملاحظةعادةنفسهفييبني

،المثالسبيلعلىعجوز،رجلدورممثلقبلفلو.تصرفهم

المسنونيمشيكيفبملاحظةجزئياللدورالتحضيرفيمكنه

هذهتطبيقيمكنهبعدها،.يجلسونوكيفيقفونوكيف

تصويرها.يريدالتيالشخصيةمعلتتماشىالحركات

لنفسمختلفونأناسيستجيبكيفالممثلويتعلما

مختلفة.بطرف(والخوفوالحزنالسعادة)مثلالعواطف

منتمكنهمعاطفيةذاكرةتطويرللممثينويمكن

كاثلعاطفيفعلردعندهمأوجدالذيالموقفامشرجاع

تمثيلطريقةهذهأنغير.تصويرهيودونالذيلذلك

فهماالممثليطورأنبعدإلااستخدامهاولايجبمعقدة

بفهمالاخرينفهمالممثلونوشعلملها.وعميقاضعاملا

يصمورونإنهم.المستطاعقدرالعاطفيةوقدرأتهمذواتهم

مننوعوتطويرأنفسهمعنمعلوماتهمباستعمالالاخرين

بعواطفهم.بالاستجابةالتحكم

نأيجب.للممثلمهماشيئاالتركيزيعدالتركيز.

لحجبخياليةمواقففىنفسهزجعلىقادراالممثليكون

بليمثللابأنهنفسهموهما،عنهالخارجيةالمؤثراتجميع

عليهيجب،ذلكفعللهيتسنىوحتى.حقيقيبدوريقوم

المسرحيةفىالاخرينللممثلينوالاستماعالتركيز

أفيمنهذلكويتطلبجيد.بشكليقولونلماوالاستجابة

ماوأنتظارالحدثملاحظةمنبدلألحظةكلعلىالتركيز

عنه.سينتج

كاملاستخدامالممثلونيستطعلا.التمثيلمناهج

مستوىعنالنظربغض،التمثيلفيوقدراتهممهاراتهم

الممثلينعلىيجب.ثابتةعملطريقةتبنيدون،موهبتهم

يستقرواحتىالتمثيلمناهجمنممكنعددأكبراستخدام

المناهجتلكمنمجموعةعلىأوواحدعلىالنهايةفى

وقدراتهم.مواهبهمتناسبالتي

التمتيلمناهجبينالاختلافاتتوصفأنويمكن

المنهجالاولىتسمى،الاختلافتماممختلفتينبطريقتين

ويختلف.الداخليالنفسانيالمنهجوالثانيةالخارجيالالي
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عنالمدافعونيرىالأداء.اأثناءالممثلانفعالحولالمنهجان

التمثيل.عمليةيضرالانفعالأنالخارحيالاليالمنهج

عواطفهتصويرسوىالممثلعلىينبغيلاأنهويعتقدون

نأالداخليأضفسانيالمنهإغلاةويدعي.خارجيةلماشارات

الأحا!ميسخلاأ!منإلاحقيقةيمثلأنيستطيعلاالممثل

والموقو.الشخصيةتصويرفيتجندأنيجبالتيالداخلية

لسبةستانيسلافسكىمنهجالمنهبنحياناهذاعلىأيملقو

وتعرف.معتانيسا،فسكيتقسطهنم!أالروسيالخرجإلى

هذا،ومع.بالطريقةالغربنيالمنهحهذاعنمعدلةصورة

حياريقدمالمنهجينمناياانالممثلينمعظميعترفلا

.المشاهدونيرتضيهأسذياالأفض!أضمثيلا

كلمشاعلىأضغلباأطمثليناعلىيمبغيالدور.إيجاد

خاصةجديدا،دورافيهايمثلونمرةكلفيومعينةمتنوعة

على:عادةالمشاكلهذهوتحتوي.التقليديةالمسرحياتفي

الصوتمميزات3-والإشارةالحركة2-الدورتحليل-أ

الوحد.الأداء-5والبناءالاقتصعاد-4

إجمافي،بشكلالمسرحيةبدراسةيبدأالدورتحللل

ماأولإن.بهمالخاصةأاللأدواراعلىالممثلونبعدهايركز

مثل:الختلفةالشخصيةخصائمرتحليلهوبهيقومون

والاقتصاديةالاجتماعيةوالمكانتينوالوظيفةالمظهر

الشخصيةهدفيفحصون،ذلكبعد.أصعامةاوالسمات

واحدث!طالمشاهدوفيعامبشكلالمسرحيةفيوتصرفاتها

علىآمعيناعصراالمسرحيةتصورفعندماانفراد.على

ناحية.منأكثرم!العصرذلكدراسةالممثلين

شيهمايصوراللتانالطريقتانهماوالإشارةالحركة

وإشاراتهاوقامتهاالمسرحيةالشخصيةمشىطريقةالممثل

إطاريعرضالخرجأنصحيح.الخاصةالجسمانيةومميزاتها

عنالمسؤولهوالممثلأنغير،العامالثمخصيةحركة

وذلكالوجود،حيزإلىالتجريديالنموذجهذاإخراج

حركةكلوراءعاطفيدافعك!!هدففهماعلىبقدرته

الشخصية.بهاتقوم

الصوتية.الشخصيةخصالصبهانعنيالصوتميزات

ويوائمونالصوتفيالمرغوبةالميزاتالممثلونيحدد

معيندوريتطلبأنيمكن.الميزاتهذهعلىبناءأصواتهم

ناعماصوتايتطلبقدآخردوربينمابمحادةصوتطبقة

مشهدكلمتطلباتيدرسأنالممثلعلىيتحتممريحا.

صوتاتتطلبوهذه،حالمةالمشاهدلعضتكون.حدةعلى

مرتفعةأصواتاأفتتملبالصاخبةالمشاهدأماخافتابمناعما

.وحادةجهورية

فيهايقتصدالتيالطرقعلىيحتويانوالبناءالاقتصاد

الحاحة.عندالذروةإلىالقوىهذهلدفعقواهمفيالممثلون

عرضأتناءتتطورالأقلعلىأوتتغيرأضسخصياتافمعظهم

يعكسأنالحالةهذهمثلفيالممثلعلىويجباهسرحية،

الدوربناءعلىللمحافظةالحاجةإنأضطور.اأوالتغييرهذا

دورهالممثلبدأفلوأساطفية،االمسرحياتفيجدامهمة

حقيقيةصعوبةفسيجداللازمم!أ!ضرمرتفعةعاطفيةبوتيرة

ويفشل.أعلىمعستوىإلىالوتيرةهدهرفعفيبعدفيما

الممثلينعلىيجبومملا.رتيباذلكبعدسي!ضنالأنهالدور،

قوةتمثيلهمي!صسبواأنلهميتسنىحتىمهلعلىيبدأواأن

.المكتوبأخصامتطلباتمعتمشياوتشويقا

أصلذيناوالترابطبالتناغمالإحساسيعنيالموحدالأداء

هناكيكونلن.الشاملأضعاونياالممتلينحهدعنينتجان

الفرديةالعروضمعمنسجماثانإذاإد!مؤثرشرديعرض

معممثلكليتاقلمعندماالموحدالأداءويتأتى،الأخرى

بينةعلىالوقتنفسفيوي!صنككل،المسرحيةحاجيات

وقوتهم.ضعفهمومواطنالاخرينزملائهتمثيلطرقم!

الديكورتصميم

مساعدةأولا،وهما:الديكورأضصميمهدفانهناك

عنالتعبيروثانيا،بمالمسرحيالعملفه!علىالمشاهدين

المشاهدينمساعدةتتملكي.المميزةالمسرحيةخصائص

علىالديكورمصمميعمل،المسرحيالعم!!فهمعلى

نأيستيمالديكورإنتم.المسرحيةوزمانمكانتعري!

النصفيالبارزةالعناصرروحعنويعبرالمنامسبالجويوجد

.واللونأ!مورةاخلالمن

بدراسةعملهالديكورمصمميبدأالديكور.مصمم

فيآخذابالمناظرالمتعلقةمتطلباتهامحللاكاملةالمسرحية

التيالديكورأجزاءوأنواعوحجمعددالاعتبار

هذهبهامسيرتبالتيالطريقةيدرسثملمميحتاجها"

ومكانزماندرسقديكونأنبعدوذلكالأجزاء،

يحتاجقد.والاجتماعيةالاقتصاديةوخلفياتهاالمسرحية

علىتساعدهبحوثايجريأنإلىكذلكالديكورمصمم

المسرحية،زمنفترةوعاداتسلوكعلىأكثرالتعرف

الهند!ميةوالأشكالالديكورأ!أعماتفاصيلبكلوالإلمام

المطلوبة.البناءوموادالأثاثوق!إ

نوعفيللتداولالخرجمعالديكورمصمميجتمع

أكثرهناككانإذاوفيما،للعرضالمنا!مبةالمسرححشبة

بنومنللديكور.المرصودةوالميزانيةللعرضخيارمن

والمداخلالخارجأماكنأيضابحثهايتمالتيالأشياء

..إل..الأثاثاقطعوترتيب

بيانيةرسوماتبإعدادبعدئذالدي!صرمصمميقوم

نأقبل.الخرجمعبشأنهايتباحثالعرضبخشبةتتعلق

مصمميقوم،النهائيةالموافقةعلىالر!عوماتهذهتحص!!

أشكالوهىمجسماتإلىالرسومهذهبتحوللالديكور
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فيأوللمسرحالتالعةالعملوريتمةفييتمأنيمكنالديكورتصميم

بطريقةمصممةديكورقطعةكلتكودماوعادة.مستقلةعملورشة

.العرضأثناءبسهولةبتحريكهاالمسرحلعمالتسمح

وقدبعيد.حدإلىالحقيقيةالمسرحخشبةتشبهمصغرة

منجزءكلبناءكيفيةتبينعملأوراقالمصمميضمت

منكليستغرقهالذيوالوقتوتفكيكهالديكورأجزاء

العمليز.

منالعديدالديكورمصمميستعملالمناظر.أنواع

الختلفة.الديكورأجزاءبناءأثناءالرئيسيةالمناظروحدات

وأواقفةوحداتإلىالوحدأتهذهتصنيفويمكن

معلقة.

وهذأ،المسطحةالوحدةهيالواقفةالوحدةأساس

قماشأوالخيشمنقطعةفوقهتعلقخشبيمستطيلإطار

هذهصنعويمكن.الوزنخفيفبناءلتمثلالموسلين

جداالكبيرةالمسطحاتأنغيرحجم،بأيالمسطحات

بشكلفيهاوالتحكموفكهاتركيبهايصعبإذ،عمليةغير

مسطحاتأما.فتحاتالعاديللمسطحليس.عام

علىتحتويفإنهاوالأقواسوالمدافئوالشبابيكالأبواب

الأبوأبإطاراتالأخرىالمسطحاتبينومن.فتحات

وجذوروالصخوروالسلالموالدرجوالمنصاتوالنوافذ

.والأعمدةالأشجار

والحواجزالسقوفعليالمعلقةالوحداتوتحتوي

وستائرالخلفيةالستائرمثلبأنواعهاوالستائر

مستطجلينمنالسقوفمعظمتصنع.إلخ...السايكلورام

العرضخشبةفوقيعلقانببعضبعضهمايتصلانخشبيين

.الجدرانتمثلالتيالأخرىالمسطحاتإلىوتصلان

وأالأسودالقمالقمنقصيرةستائرمنالقواطعوتصنع

منمعينةمناطقتخفيحتىوتستخدمالملونالخي!

المشاهدين.عيونعنالمسرح

الخلففيالمسرحعرضعلىتمتدكبيرةستائرهناك

تحتويأناسشائرلهذهويمكن.الخلفيةالمسرحستائرتسمى

وتستخدم.المسرحيةفيعليهاالمنصوصالمناظربعضعلى

.المسرحفىالجانبيةالمساحاتلتخفىالستائر

الألواحعلىالمرسومةالمناظرتجمعالمناظر.تغيير

الذيالعرضإن.العرضخشبةعلىالستائرأوالخشبية

المناظرتغييرإلىيحتاجلاوأحدةديكوروحدةإلىيحتاج

تخطيطاتتطلبالمتعددةالوحداتذاتالعروضبينما،فيه

وتفكتبنىأنيجبالديكورمنكثيرةأجزاءإنإذدقيقا

.وهادئسريعبشكل

الطريقةالمناظرلتغييرالشائعةالأخرىالطريقةتسمى

الديكوروحداتأنحقيقةمنالاسمجاءوقد.الطائرة

عندالمسرحخشبةعلىوإنزالهارفعهاويتم،معلقةتكون

الحاجة.

المنصاتطريقةتسمىالمناظرلتغييرثالثةطريقةوهناك

يتمالتيالعربةعلىالمنظريوضع.العرباتأوالمتحركة

العرباتأنواعأحدويسمى.إليهأوالمسرحمنسحبها

بمحورالمسرحبخشبةمتصلالنوعوهذا.الجيبسكين

بهايتحركالتيالطريقةبنفستتحركانذراعينيوصل

حجمأيفيتكونأنالعربةلهذهويمكن.الجيبسكين

.المسرحمقدمةعرضطولذراعيهاطوليكونوقد

تد!لأنهاالمستقيمةالخطوطعرباتالثانيالنوعويسمى

مستقيمة.بخطوطمنهوتسحبالمسرحإلى

ا!لسرحخشباتبويقةالمناظرتغييريمكنكما

كالمصاعد.تتحركالتيالمسرحخشباتأوالدوارة

منكبيردائريجزءعلىالدوارةالخشبةمسرحيحتوي

وحداتعدةشبيتيمكندوار.عمودعلىمثبتالمسرح

لاستخدامهاالوقتنفسفيالعمودهذاعلىالديكورمن

المصاعدمسرحأما.الدورانطريقعنوذلكالحاجةعند

إلىإنزالهايمكنالعرضخشبةمنأجزاءعلىفيحتوي

منالنوعهذافيوحدةإنزالويمكن.المسرحمسقودع

التجهيز.قيداخرىوحدةهناكتكونبينماالمسارح
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تمكىالفنيةالبروفات

مىوالم!كمممينالمحرج

الديالوضعممتحاهدد

الأحهزةعليهتبدو

وذلكوالتمثيلوالملابص

تدريباتأجواءوفق

تدخلقد.عملية

لحظةآخرفيتعديلات

المسرحية.حطهةع!

والصوتالإضاءة

منالمسرحيةالإضاءةامصممايحلل.الإضاءةطرق

ويشير.الضوئيةواحتياجاتهاالمسرحيةقيمتهامنظور
دلكفيبمالالضوء،يتعلقالنصفيمكانك!إلىأطصمماا

إلىالشمحرشروقمنالانتقالمثلالضوءقوةتغييرات

إلىحاجةهناكيكونأنويم!ش.كهربائيمصباحإضاءة

نأيمكنالنصأنكما.الختلفةالمشاهدفيالإضاءةتنوع

ضوءدخولمثلالضوءممهايدخلاكتيالزاويةيحدد

النوافذ.إحدىمنالقمر

جوإلىخاصااهتمامايوليأنالإضاءةمصمموعلى

الجو.هذاإيجادفيمهمادوراتؤديالإضاءةلأنالسرحية

إلىيحتاجالواقعالأن،النصأمملوبفهمعليهيجبلهذا

منشمسضوءأومصباحاأ!عوءامصدركانإذاماتحديد

.النافذةخلال

والخرخ.الدي!صرمصمممعالإضاءةمصممويتشاور

رسوماتبتقديمالمحتر!السرحفيالإضاءةمصممويقوم

فيتمالعاديةالمسارحفيامايضاء.عندماالمسرحهيئةتب!ت

إضاءةكيفيةعلىوالخرجالإضاءةمصممبينالاتفاق

يتمأنبعدإلاالضوءمصادرعلىالاتفاثيتماولا.المسرح

المطلوبة.الديكوروحداتتركيب

محددةإضاءة1:إلىالمسرحإضاءةعمليةتنقسما

ايرضاءةتركز.حاصةمؤثرات3عامةإضاءة2-

تستخدموهيأحرضاخشبةمنمعينةمساحةعلىالمحددة

الإضماءةأماأكبر.ثيزترأتتملباقيالأماصلإضاءة

والمساحاتالدي!صروحداتلإضاءةفتستعملالعامه

فيالإنارةيمومواءمتهاالمسرحخشبةحلفالموجودة

العديدإلىالخاصةالمؤثراتتعبجرويشير.العرضحشبة

المعروفةالأمثلةومن.وآلياتهالضوءاستخدامتقنياتمن

أوالنارأوالغيوميبرزشعاعتسليصأالضوءمؤثراتعن

منينفذضوءاتمثلالمسرحعلىنماذخيوجدأوالنجوم

لثمجرة.أغصارخلال

.المسرحإضاءةفيالمستخدمةالالاتمنأ!ديداهناك

العرضخشبةمنمعيناحيزاالضوئيةالدائرةتضيء

الإضاءةمصمملمساعديمكنمركز.ضوئيشعاعبوساطة

خشبةعلىحركتهأثناءراقصعلىمتحركضوء!يزتر

000.5و005بينأ!موءاهداقوةوتتراوح.المسرح

الضوءهذاقوةشيادةعاكساتهناكأنكما.ثعمعة

ومنهاالهادئمنها،مختلفةأطيافاعليهلتضفيوعدسات

منالأضواءمصممتمكنإطاراتوهناك.أغوياالصاخب

الجيلاتينتسمىالعدسةأمامملونةشعفافةرقا!تا!شحدام

الضوء.لونلتغييرالجلأو

المصابيحمنمجموعةمنفيتكونالاستريبلايتأما

الشكلمستقيمحوضفيضيقواحدصف!فيمثبتة

والقوةالطولفيالا!عتريبلايتويختلفتقريبا.

الرأسفوتيعلقبوردرلايتالمسمىأضوعفا.والا!شحدام

الخلفيةالمساحةأوالديكوروحداتعلىإماالضوءليسلط

الا!متريبلايتمنالاخرأضوعوضئاويمكن.المسرحمن

وأمنظرل!برازمنهآخرم!طنايأوالمسرخأرضعلى

لمسرحخلفيةتتخذمنحنية)سمتارة!عاي!طوراميةستارة

له(.حدل!مكانيبامتداديوحي
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لإيجادتستخدمالتيالالاتمنالعديدوهناك

شيوعاالأكثرهيالضوئيةوالمسلطات.خاصةمؤثرات

خشبةمؤخرةأومقدمةعلىالضوءلتسليطوتستخدم

ستارةأوخلفيةشاشةعلىكاملمنظرلعرضالمسرح

علىالضوئيةالمسلطاتهذهبعضويحتوي.سايكلورامية

مثلبالحركةالإحساسمؤثراتلإيجاددوارةأقراص

الغيم.حركةتصوير

معتماتباستخدامالمسرحعلىبالإضاءةالتحكمويقم

للمصممالمعتمات!ذهوتسف.تحكملوحةفىموضوعة

إلىالإضاءةالشديدمن،حدةعلىضوءكلقوةينوعأن

بصورةإماالضوءتغييرالمعتماتلهذهويمكن-جدا.المعتم

قوةفيمسبقاالتحكميمكنكما.بسرعةأوتدريجية

بالمعتماتالتحكمإنثمالأضواء.مننوعلكلالإضاءة

إلكترونية.لوحةبوساطةيتماليوم

ينظرعندماإسهاماتهأكبرالصوتيقدم.الصوتإخراج

علىالصوتويحتوي.العامالإنتاجإطارفيكوحدةإليه

الرعد.مثلواقعيةومؤثراتالتجريديةوالأصواتالموسيقى

الجوإيجاد-أ:أساسيينبعملينالصوتويقوم

المو!ميقىتساعد.القصةسردعلىالمساعدة2-والأسلوب

مشهد.كلفيالمناسبالجوتهيئةعلىالتجريديةوالأصوات

الإنذارصافرةوإطلاقالموهطولمثلواقعيةأصواتاإن

سردعلىالصوتيساعد.المناسبالجوإيجادعلىتساعا-

وأيةالبابجرلروقرعالرصاصإطلاقخلالمنالقصة

منأحداثتصورعلىالمشاهدينتهيئأخرىأصوات

.المسرحخشبةعنبعيداتحدثأنهاالمفروص

جمئفيإيجادهايجبحيةصوتيةمؤثراتهناك

جرسورنينالبابجرسقرعمثلالعر!ه!حفلات

وأقادمةسيارةصوتمثلمسجلةأصواتوهناك.الهاتف

.المسرحخارججماهيرأصوات

الموسيقيةوغيرالمومميقيةالعروضبعضتستعمل

الفنيونيقوم.وقوتهالصوتحجملتقويةميكروفونات

عبر(الصوت)مكبراتالميكروفوناتأسلاكبتمديد

هذهالممثلونأخفىربماأو،المسرحخشبةمقدمة

ملابسهم.فىلاسلكيةبثبأجهزةالمزودةالميكرقفونات

والمكياجالأزياء

الديكورتصميمالأزياءتصميميقاسمالأزياء.تصميم

والتعبيرالفهمعلىالمشاهدينمساعدةوهو،الهدفنفس

علىالأزياءتساعد.المميزةالمسرحيةخصائصعن

المسرحية.فيهحدثتالذيوالمكانالزمنيةبالفترةالتعريف

الفصلوتحديداليوممنالوقتتحديدللملابسويمكن

العمرمثلالشخصياتعنمعلوماتوتقديموالمناسبة

الاجتماعيةوالمكانتينالشخصيةواسمماتوالمهنة

والاقتصادية.

يمكن.الأشخاصبينالعلاقةتوضيحللأزياءيمكن

شكسبيرمسرحياتفيالمتحاربةالفئاتعلىالتعرف

لدىالألواناستخدامبمقارنة،المثالسبيلعلى،التاريخية

وأسلوبهاللمسرحيةالعامالجوعنالملابسوتعبر.فريقكل

مشهد.كلفيالسائدالعاطفيوالجو

عمليةفيالعاملينجميعمثلالأزياء،مصمميدرس

الخرجمعبشأنهللتشاوردقيقبشكلالنص،الإنتاج

نأمنللتأكدالممثلينوكباروالإضاءةالديكورومصممي

أنهكما.الصحئللمسرحيةالتفسيرمعتتناسبأفكاره

التيالمرئيةالمقولةلإيجادوالزينةواللونالمادةيستخدم

المحكية.المقولةتوأزي

.مستعارةأومستعملةأوجديدةالملابستكونقد

لصنعمحترفةأزياءبيوتمععادةتتعاملالمحترفةفالمسار!

الهواةمسارحأما.الطلبعندللعرضالضروريةالملابس

لهذاوكالاتمنإليهاتحتاجالتيالملابستستعيرمافعادة

بنفسها،ملابسهاتصنعالدائمةالفرقإنثم.الغرض

فياستخدمتالتىللملابسبمخزنتحتفظأنهاإلىإضافة

عروضهافىتستعملهاقطعامنهاتختاروقدسابقةعروض

والمستقبلية.الحالية

لهذهاحتفاليعرضفىالأزياءومصممالخرجويقوم

تحتملابسهميرتدونوهمالممثلينباستعراضالأزياء

العروضحفلاتفيتستخدمالتيتلكتشبهأضواء

التقويمعمليةفتتم،العرضهذامثلغيابفيأما.الرسمية

بعدمختصهناكيكونماوعادة.النهائيةالبروفاتخلال

منالملابسإليهتحتاجماكلويدونيلاحظالعروضبدء

وتعديل.وتغييرتجديد

الشخصية.ملامحإبرازفيالمكياجيفيد.المكياجعمل

وجنسها.و!حتهاالشخصيةعمرعلىتدلالوجهملامحإن

يساعد.العامةوسماتهاالشخصيةمهنةالوجهيعكسوقد

الصحيحين.والشكلاللونالوجهإعطاءعلىالمكياج

الشخصيةبملامحالاحتفاظعلىالعاديالمكياجيساعد

بصورةالشخصيةملامحالشخصيةمكياجويغير.الأصلية

الممثل.وجهعمرمنيزيدأنهناللمكياجيمكنإذ،جذرية

نحيفا،أوسميناالوجهجعلالكاملالمكياجيستطيعكما

يديمظهرتغييرإلىالختصيضطروقدمجعدا.أوناعما

جسمه.منأخرىأجزاءأيةأورقبتهأوالممثل

بطريقتينالمطلوبةالمؤثراتيحققأنللمكياجيمكن

المجسمةالقطعطريقة2-الطليطريقة-أ:رئيسيتين

علىالطليطر!ةوتحتوي.البلاستيكمنالمصنوعة

جسمفيملاممعينةلإبرازوالظلالاللوناستخدام
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اللحىالثانيةالطريقةفيالقطإلمستخدمةبينومن.الممثل

الاصطناعية.والجروحالمستعارةوالأنوفوالضعر

اختصاصمنالتقليديةالمدرسةفيالم!صاجاعتبر

مصمممهنةإلىأقربالعملهذاأنمنبالرغم،الممثل

بأنفسهم،مكياجهمبصنعالمحترفونالممثلونويقومالأزياء.

مشاكل.أيةتصادفهمعندمامختصينيستشيرونأنهمغير

اختصاصمنالمكياجعمليةفإنالهواةمسارحفيأما

.الخرجإلىأحياناالدورهذايسندوقدالأزياء.مصمم

العالمفيالمسرح

المسرحفنالعربيةالشعوبتعرفأصم.العربيالمسرح

فيهأبدعتالذيالشعرالأن،والرومانالإغريقعرفهكما

منيعبرأنالعربيأسشاعراوا!شطهاعكفاها،قدوبرعت

فضلأالف!ضيةورؤاهوحلجاتهانفسهنوازعكلعنخلاأسه

القبيلةبهاتمرالتيالأحداثاكافةاستيعابعلىقدرتهعن

ومفرداتها.البيئةعناصرمختلفوتضمينها

لمحاكاةأيضاالعربيتحمسلم،الإسلامظهوروبعد

الإغريقعننقلواأنهممنالرغمعلىالإغريقيةالمسرحية

تصوركانتالمسرحياتأكلبلأن،والعلومالفلسفةبعض

الدعوةلأسس!منافيايعدالذيالأمروبشر،آلهةبينصراعا

الأحد.أ!احداأطهالعبادةتوحيدعلىتقومالتيالإسلامية

وموضوعاته،وأساليبهالمسرحفنونتطورتأنوبعد

أضاسعاالقرنمطلعمعالغربيةبالحضارةالاحتكاكوبعد

علىمحمدأوفدهاالتىالبعثاتخلالمنالميلاديعشر

بعضإلىوالإيطاليةالفرنسيةالفنيةأغرقاوقدوممصرمن

المسرحبذورشرعت،والشاممصرمثلالعربيةالأقطار

ومنلبنانفىأضقاشامارونيدعلىالظهورفىالعربي

فيصنوعويعقوبسوريا،فيالقبانيخليلابوبعده

شقيقهواجهتالتيوالصعوباتالنقاشوشاةولكنمصر.

مصرإلىللرحيلدفعتهماالقبانيخليلوأباالنقاشسمليم

الكوميديمسرحأهمهامسارحعدةهناككانتحيث

مأ986عامالأوبراودارأم868عامالمؤسسبالأزبكية

البيوتاتأرقىلتضارعإسماعيلالخديويبناهاالتي

فيمسرحيةفرقذلكبعدلتظهرأوروبا،فيالمسرحية

ومعلامةصرحإسكندرفرقمقدمتهافيتأتيمصر،

أبيض.وجورجوعكاشسةحجازي

للمسرحتقليداكانالفرقهذهقدمتهمامعظمأنعلى

خاصبشكلمولييرمسرحياتعرضأكثرهاوأعادالفرنسي

ومحاولاتأحيانا،والاقتباسحيناالترجمةعلىمعتمدين

ظهرأدإلىوالترول!والتسليةأصلغماءميلمعللتعريبمختلفة

فرقةأسه!الديتيمورمحمدوالقصصيا!سرحيالكاتب

مصريةمسرحياتلهاوألفصوالتمثيلالادبرقيجمعية

دعماالمسرحفنووجد.واقعيةاجتماعيةقضاياتناقشمحلية

ونجيبالكسار،وعليعيد،عزيزوإبداعاتلجهودقوئا

وطنيةلفرقةحربطلعتوتأسيس،وهبيويوسف،الريحاني

المعهدإنشاءذلكوأعقب،العربيالتمثيلترقيةشركةهى

العربي.التمثيللفنالعالي

المسرحيالنصبكتابةالحكيمتوفيقثةمشاروكانت

عربيمسرحأركانلتوطيدأكةباأهميةداتخطوةالعربي

تيمور.محمودبعدهوظهر،والفنالف!صمنأساسعلىيقوم

ظهرت،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفي

نعمان:أمثالمنومخرجيهالمسر!كتا!منمميزةمجموعة

فرجوألفريدطليماتوزكىهبةوالدينوسعدعاشور،

دولفيالمسرحازدهرتلاهاوماالستينياتوفيوغيره!ا.

ا!لسرحية.انو:.وغيرهاوال!صيتكلبنانأخرىعربية

فيوالإعلامالثقافةوزاراتاهتمامالمسرحفنولقى

ونظمتعديدةمسارحفافتتحت،العربيةالدولأغلب

المسرحلفنونمعاهدوأنشئتالتأليففيالمعسابقات

الفرقوتأسستوالتجريبيةالعامةالمهرجاناتوأقيمت

العربي.الوطنأقطاربينبعروضهاوتنقلتالأهلية

وإعلاميةفنيةقنواتوالفيديووالتلفازالسينماأنورغم

جهودبفضليحاولالمسرحأنإلاوالجاذبيةالتأثيرشسديدة

لدورهتأكيدا،وقضاياهأساليبهتجديدعلىالعملفنانيه

التاريخية.وظروفهابعصرهاواعيةجماهيرإيجادفيالمؤثر

إجراءعلىالفنانينمنعددحرص،الأخيرةالسنواتوفى

متأثرين،أصيلعربىمسرحعنبحثامسرحيةتجارب

الأشكالمنوغيرهاالظلوخيالوالمقاماتالسامربمسرح

الذيالغربيالنموذجأسرمنللخروجمحاولةفيالعربية

وغيرهما،،الملحميوالمسرح،اللامعقولمسرحفيتمثل

تراثاأصبحتقدالمسرحيةالأشحالهذهكانتوإن

جمعاء.للبشريةيشمىإنسانئا

أصعترالياحياةمنمهماجزءاالمسرحكان.استراليا

مساجينبهقامالذيالأولالمسرحيالعرضمنذالثقافية

وأليوم.سيدنيمدينةفىأم978سنةيونيوفيمنفيون

المسرحيةفرقتهاالبلادمقاطعاتعواصممنعاصمةل!صل

وفرقة،سيدنيمسرحفرقة:هيالفرتوهذهبها.الخاصة

مسرحوفرقةأدحشراليا،جنوبومسرح،ملبورنمسرح

تسمانيا.مسرحوفرقة،الوطنىالمسرحوفرقةكوينزلاند،

لهذهالرئيسيالممولهيالأ!شراليالمجلسمسرحهيئة

الفيدراليةالح!صمةمنأموالآالهيئةهذهوتستخدم.الفرق

تدعمإنهاالبلاد.فيالجيدةالعروضأنواعجميعلتمويل

المقاطعاتعواصمفيالكبيرةأغرقاتقدمهاالتيالأعمال

فيوإنسامبلنمرودمسرحيمثلأيضاالصغيرةوالمسارح

تدعم،ذلكإلىإضافة.ربرتوريكانبراومسرحسيدني

تثقيفية.عروضاتنتجالتيالاطفالمسارحالهيئة
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جذورهاالإفريقيللمسرحالتقليديةللأشكالإفريقيا.

منظورمنترىالتيوالسياسيةوالدينيةالاجتماعية

الأساسالموروثهذاشكلوقد،القبليةالمجتمعات

نالتالذينالمسرحيينالكتابمنلكثيرالفنيةللأعما!

وقدالسواء.علىالأفارقةوغيرالأفارقةإعجابأعمالهم

الاستعماريالحكمانتهاءمنذالمسرحيالفنأزدهر

فيالمسرحيالفنفياللامعةالأسماءومن،الأوروي

لمموينكا،ولىو،رايبرناردالاستعمار:أعقبتالتيالفترة

عايدو.عطاوآما

فيالغربيةالمسارحتركتهالذيالأثرمنالرغموعلى

الإفريقيةالمسرحياتمعظمأنإلا،الإفريقيةالمسارحبناء

بعضتوجدذلكمعولكن،الطلقالهواءفيتؤدى

أتيوافي(القصة)دارالكودزيانمسرحمثلالمرنةالمسارح

غانا.ريةبجمه!

ليسالمسرحإلىالمشاهدينجمهوريذهبماوكثيرا

فالمشاركة،فيهليشاركوابل،المسرحيالعملليشاهدوا

تحريرعلىالمساعدةفيمهمبدورتقومالجماهيرية

أعمالفيبجلاءهذاويتضحوتطورها.فكرياالمجتمعات

وفيتنزأنيافيإملاماوبنيناليسوتوفيإمدأزاكيسممتكل

يا!عينكاتبالجزائريوالخرجالمسرحىالكاتبأعمال

الصديقى.الطبوالمغرب!

كندا:فيللمسرحقويانتراثانهناك!ندا.

،أم606سنةإلىتاريخهيعودالذي-الفرنسيالكندي

الثامنالقرنفىتطورالذيكندافيالإنجليزيوالمسم.ح

.الميلاديعشر

ديلوتياترالمشهورة-الفرنسيةالكنديةالمعاهدبينومن

أخرىوفرقمونتريالفيالجديد(العالم)مسرحموندنوفو

مسارحفرقبينومن.وكويبكمانيتوبامديختيفي

الشهرةذاتالفرقة،الرائدةالإنجليزيةالكنديةالمنظمات

فرقةوضعتوقدوشو.ستراتفوردأحتفالاتفرقة،العالمية

فيأم539سنةتأسمتالتيفاستيفلستراتفورد

أواخرفيالكنديللمسرحالمقياسأونتاريو،ستراتفورد،

مدينةفىالموجودةفاستيفلشعوفرقةأما.العشرينالقرن

فهيأونتاريومقاطعةفي،ليك-ذيمما-إن-برافي

المسرحىالكاتبمسرحياتتقديمفىمتخصصة

ومعاصريه.شو،برناردجورجالمولد،الأيرلنديالإنجلبزي

الفرنسيةباللغتينتدرسالتيالوطنيالمسرحمدرسةوتعتبر

فيالرئيسيالمركزام069سنةتأسستالتيوالإنجليزية

الت!ثيل.مهنةعلىللتدريبكندا

منذبدأشعبيامسرحياتراثاالصينفييوجد.ا!صين

يستعملمسرحيةشكلالتراثهذاويأخذاسشين.الاف

القصةحوادثممردفيوالحركاتالرقصالممثلونفيها

الالاتوبمصاحبةوالمزركشةالزأهيةملابسهميرتدونوهم

أحيانا.خطباالممثلونهؤلاءويلقيوالغناء.الموسيقية

ما.حدإلىالغربفيالأوبرافنيشبهالصينيوالمسرح

المسرحفنمنمختلفانمطاوستينثلاثمائةمنأكثروهناك

وأوبرابينجأوبراشسهرةأكثرهابينومنالبلاد.فىالصيني

مازالتالظلومسارحالعرائسمسارحأنكماكلابر.

بالمسارحالشبيهةالمسارحبدأتوقد.الصينفيشائعة

.ام709سنةمنذالمشاهدينتستقطبالغربية

المسارحعدلتالصينفيالشيوعيةالحكومةأنغير

الثورةفخلال.السياسيةأغراضهامعلتتنا!عبالتقليدية

علىالحكومةفرضتأم(،969-1)669الثقافية

فرقةمنعتوقد.تقليديةوليمستواقعيةتكونأنالعروض

عادتوقد.مؤقتةبصورةأعمالهامزاولةمنبينجأوبرا

القرنمنالسبعينياتنهايةفيممثليهامعالتقليديةالعروض

الظهور.إلىالميلاديالعشرين

)الكوميديافرانسيزكوميديفرقةتعدفرنسا.

باريس،فيوالموجودةام096سنةأنشئتالتي(الفرنسية

وهىبمالعالمفىالدولةتدعمهامسرحيةفرقةأقدم

المسرحياتعروضتقديمفيدقيقبشكلمتخصصة

الفرنسيونالمسرحكتابكتبهاالتيالفرنسيةالكلاسيكية

مسرحالدولةتدعمهاالتيالأخرىالمسارحومنالكبار.

بوبيوليرناسيونالوتياترأم781لعشةتأسصرالذيأوديون

ومن.ام029سنةتأسسالذي(الشعبيالوطني)المسرح

الثانيةالعالميةالحربمنذأسستالتيالفرنسيةالمسارح

شمايو)مسرحشايودوناسيونالتياترأم(1459)939

كولين)مسرحكولينلادوناسيونالوتياتر(،الوطني

(.الوطني

منجزءاباريسخارجالفرنسيةالمسارحتاسمعت

سنةمنذالمسرحعنالمركزيةرفعفيالحكومةسياسة

الحكومةمحاولةاسحياسةهذهسببوكان.ام459

تحتتندرجالتيالمسارحومن.الشعبمنالمسرحتقريب

وتدعم.وليونوسمتراسبورجمرسيليافيمسارحالنظامهذا

ورين،نيس،فيمسرحيةفرقاايضاالفرنسيةالحكومة

المناطقمختلفتجوبجوالةوفرقاوتولوز،،إيتيانوسانت

فإنهذا،ومع.الصيفيةالمسرحومهرجاناتالمحلية

سنةمنذالفرنسيالمعسرحفيإثارةالأكثرالأحداث

تياترمثلالمستقلةالمسارحخشبةعلىقدمتقدأم089

البحوثمسرحومركز(،الشمس)مسرحسولىدو

سنةتأسسالذيباريصركونسرفتوارإن.باريسفيالوطني

.المسرحفنلتعليمالرئيسيفرنسامركزهوام،786

التيللمسارحأو!ئنظامألمانيافي!جد.ألممانيط

ومسرحوأوبراباليهفرقهناك.العالمفىالدولةتدعمها
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تقريبا.ألمانيافي!بيرةمدينةكلفيالدولةمنمدعومة

الثامنالقرنأواخرإلىالفرقهذهمنالعديدتاريخويعود

لإدارةالواحدةالمدينةفيجمئالمسارحوتخضععشر.

تشتركالمسارحهذهأنكما.الدولةأوالمدينةتعينهاواحدة

.واحدةومصممينمخرجينهيئةفي

الحربقبلالمسرحيةأغنوناعاصمةبرل!تكانت

هذهمنالعديدعلىقضتقدالحربأنغير؟الثانيةالعالمية

نرى،لذلكنتيجة.الألمانيةاالمدنمنالعديدفيالمسارح

توحيدساعدوقد.حديثةاليومالألمانيةالمسارحمعظم

ممتمهورةمسرحيةفرقإنشاءعلىأم099سمنةالألمانيتين

إنسامب!!.برلينرفرقةمثل

عليهتهيمنأتزامامسرحيتراثاليونانفي.اليونان

مشة.2ء..منذكتبتا!ال!سلاسيكيةالإغريقيةالمسرحية

أنهغيرسنة،0.2".حواليمنذاندثرقدالتراثهذا!ان

بدأوقد.الشمرينالقرنأوائلفيحديدمنالحياةإلىبعث

حيث!!الظل!"عروضربالحديثاليونانيالمسرحيالفن

شفافةشبهشاشةعلىالمقوىالورقمندميةظليسلط

يشتركالتيأ!روضابدأتوقد.الخلف!منالضوءيخترقها

أ!شرين.االقرنأوائلفيآدميونفيها

سنةتألسه!الذيأجونانياالوطنيالمسرحيختص

مشةومنذ.ال!سلاسعيكيةالمأساويةبالممسرحياتأم039

روسأبيدارمسرحفيضاعرريقدمالمسرحوهذاأم،38!

الذيالفنمسرحيقدمكدلك.اليونانجنوبيفيالمفتوح

شمالمسرحإن.قديمةمسرحياتأم429سنةتأس!

معظمامثلويقدمأم،619سنةتأسه!الوطنيأجونانا

حديثةأوقديمةمتنوعةعروضاالحديثةاليونانمسارح

.يونانيونمسرحمؤلفويكتبها

إدىيرجععريقمسرحيتراثالهندفييوجدالهند.

العروضوتمزج.الأقلعلىخلتمشة000.2نحو

منقصصلتصويروالمومميقىبالرقصالتمثيلالهندية

هذهمنالعديدويستخدم.الهنديةوالدياناتالأمعاطير

امشخدمقدالمسرحأنغيربمالسنسكريتيةاللغةالعروض

شبهمنمختلفةأماكنوفيمختلفةأزمنةفيأخرىلغات

ال!صيرالقديمةالهنديةالمسرحيةكشفتوقد.الهنديةالقارة

المحلية.ال!ختلافاتمن

أكثرالغربيللمسرحمدينالحديثالهنديالمسرحإن

القرنمنتصففمنذ.التقليديالهنديالمسرحيالتراثمن

مسرحيةعروضبتقديمالهنودالمثقفونبدأعشر،التاسع

فيالمتجولةالفرقبدأتكماأصدقائهملتسليةبيوتهمفي

وقدالبلاد.أنحاءجميعفيشكسبيرمسرحياتتقديم

التراثيندمجالهنودالمسرحيينالكتا!أفضلحاول

فيالازدهارفيالمسرحبدأ.والغربيالهنديالمسرحيين

وتعرضأم.479سنةا!شقلالهاالهندنالتأنمنذالهند

حديثةمسرحياتالمقاطعاتعواصمفيالحديثةالمسارح

السنسكرشيةالمسرحيةبعثتوقد.الإنجليزيةأوالمحليةباللغة

المسرحأنغير.الكبيرةالمدنفيجديدمنالحياةإلى

الفنأنهايظهرالتيالسينمامنافسةمنيعانيالهخدي

منالعديدهناكومازال.الهنديالجمهورلدىالمفضل

الظل.ومسارحالعرائسمسارحلمضلونالهندفيالناس

إدارةعلىالوطنيالمسرحجماعةتشرفأيرلندا.

يقدم.بيكوكومسرحآبيمسرحهما،دبلنفيمسرحين

ويقدم.واجانبأيرلنديونمؤلفونكتبهامسرحياتالأولا

بينومن.المحليةباللهجةمسرحياتعروضهضمنالثاني

وبايك.جيتمسرحاأيضاالمعروفةأيرلندامسارح

فيالغنائيالمسرحالشماليةأيرأضدامسارحوتضما

وهناك.للفنونبلفاممتومسرحبلفاستفيترانسميليحه!

المسمىكولارينفيالجديدةألسترحامعةمسرحأيضا

يد.ريفرسا

يسمىماعلىتطورمسرحينظامإيطالياشيإيطاليا.

المدينةتدعمهاالتيالدائمةالسرحفرقأي؟ستابيليتياتري

فىالموجودةت!كالفرقهذهأشهرومن.المحليةالح!صمةأو

الإيطاليةالفرقبعضتتجول.وتورينوروما،وميلانو،،جنوه

تقدمفرقوهناك،ال!صيرةالدنكأعروضهالتقديمال!جيرة

إيطاليةمسرحيةفرقاهناكأنصما،المحليةأطهجاتباعروضها

ميلانو.فيل!س!سال!مث!!الأوبرابامتحصصة

التيالمسرحيةالعروضمنالعديداليابانفي.اليابان

يستطحطوكيو،ففي.والحديثالتقليديبينمكانةتحتل

الصبغةذاتنومسرحياتعلىعروضحضورالمشاهد

الرقصعروضهتمزجالذيالكابوكىمسرحأو،التقليدية

وهيالشامباعروضأووالمشاهد،والموسيقىبالحركات

مسرحياتأو،الشعبيةالرواياتمنمقتبسةنصوص

الحدشة.اليابانيةوالتقافةالحياةتمثلالتيالشنجكى

محترفةمسرحيةفرقخمسنيوزيلندافينيوزيلندا.

بالمرستونفيوسشتربوينتأوكلاند،فيالميرحصري:هي

فيوكورتولنجتونفيوداونمستيج،نورث

مسرحاوهناكدندين.فيسعيزنوفوركريستتشيرش،

طريقةعلىيعملاناللذانولنجتونفيوالدبوالسيركا

نيوزيلنديونمؤلفونيكتبهامسرحياتويقدمالىالتعاونيات

أحيانا.نيوزيلنديينوغير

تدعمهاكبيرةمسارحهناك.الإسكندينافيةالبلاد

هذهأشهرومن.الإسكندينافيةالبلادفيالحكومات

ومسرح،ستوكهلمفيالملكىالدراميالمسرحالمحسارح

النرويج،فيتياتروالنورممكالسويدفيمالموفيالمدينة

.الدنمارك،كوبنهاجنفيوالفولكتياتروالكونجيبتياتر
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تياتريتالأودنهوالدنماركفىمشهورآخرمسرحوهناك

فيباربايوجينويدعىإيطاليأصلمنمواطنآسسهالذي

.م4691سنةهولستبرو

أهمبطرلممبرجوسانتمولممكومدينتاتعدروسيا.

موسكومسرحويعتبرروسيا.فيالمسرحيللفنمركزبن

الروسيةالمسارحأففمل،أم818عامأنشئالذيللفنون

عامبنيإذمافيمسرحفهوالمدينةفيالمسارحأقدمأما.قاطبة

وأطلق.الثورةمسرحإنشاءام229عاموشهد.أم482

شاعروهوماياكوفسكياسمأم459عامالمسرحهذاعلى

المسارحومن.أم039عامتوفيروسيمسرحياتوكاتب

،أم641عامأنشئالذيتاجانكامسرعموسكوفيالحدشذ

.أم158عامتامس!الذيسوفريمنكومسرح

مسرحبطرممبرجسانتفىالمسارحأكبرومن

أطلققدوكان،ام482عامافتتحالذيألكسندرنسكي

للشاعرالروسيتخليدابوشكينالعممالمسرحهذاعلى

عامبني،جوركيمسرحويعتبر.بوشكينألكسندر

وتعود.بطرسبرجممانتفيالكبيرةالمسارحمن،أم919

روائىوهوجوركيمكسيمإلىألاسمبهذاالمسرحتسمية

الحديث.العصرفيروصيومسر-قي

فيالمسرحيالنشاطمركزلندنتعتبر.المتحدةا!لملكة

الجانبفيمسرحاأربعينمنأكثرهناك.المتحدةالمملكة

يوميةعروضاتقدمالمسارحهذهومعظم.لندنمنالغربي

علىعرضيقدمولاالجمهور.منهايملأنإلى،مستمرة

التجارينجاحهكانإذاإلالندنمنالغربيالجانبمسارح

فيجداناجحةالمومميقيةالعروضأصبحتوقدمضمونا.

العشرين.القرنمنالسبعينياتمنذبريطانيا

فرقلندنمنالغربىالجانبمسارحفيتوجدلا

(ام)161الملكيالقوميالمسرحعدامابها،خاصسة

كبيرمجمعفيللعرضصالاتثلاثعلىيشرفالذي

الملكيةشكسبيروفرقةالتايمز،لنهرالجنوبيةالضفةعلى

.لندنمدينةفيالباربيكانمركزفيومقرهاأم(،661)

الملكيشكسبيرفرقةمسرحفيالملكيةشكسبيرفرقةوتمثل

ووريكشاير؟فيافون-ابون-ستراتفوردفيالتذكاري

بريطانيا.فيالإقليميةالفرقأهممنالفرقةهذهوتعتبر

تممسرحياتعادةبريطانيافيالإقليميةالفرقوتعرض

يأالعكعر؟يحدثوقد.لندنمسارحعلىمطولآعرضها

علىتقديمهامنتجوهايزمععروضاتقدمقدالمسارحهذهأن

الممثلينمنالكثيروكان.لندنمنالغربيالجانبمسارح

عددهاباالتيالأقاليممسارحعلىمهنهمبدأواقدالكبار

العشرين.القرنمنالتسعينياتمطلعفي002حوالي

معهابلغدرجةإلىبريطانيافيالهواةمسرحويزدهر

فيالهواةوالممثلاتالممثلونأسسهاالتيالمجموعاتعدد

أنحاءجميعفيمجموعة03و...العشرينالقرنمطلع

ممستوىرفععلىالبريطانيالمسرحيةاتحادويعملالبلاد.

دراسيةوحلقاتندوأتتنطمخلالمنالهوأةمسرح

أسسالذي4"2!!مركزويشح.المسرحوهيئةللممثلين

والتبرعاتالتجارةأتحادكونجرسمنبدعم،أم269سنة

الأحياءمسارحعلىوالفنونالمسرحيةالعروض،العامة

تشرفوإقليميةمحليةمنظماتهناكأنكما.الصغيرة

الجامعاتمعظمأنننسىولا.مسرحيةمهرجاناتعلى

مسرحية.فرقاتملكال!نجليزية

علىوهموالممثلاتالمحتر!بنالممثلينتدريبويمكن

الدائمة.الإقليميةالفرقبإحدىالتحاقهمعندالعملرأس

بمدرلممةالتحاقهعندمهارتهمنيحسنأنالممثلوباستطاعة

تعتبرعمل.علىالحصوللهيضمنلاذلكأنغير،تمثيل

أشهرأم(،09)4المسرحيةللفنونالملكيةالأكاديمية

بريطانيا.فيالثلاثينعددهايبلغالتيالتمثيلمدارس

والقطاعالحكومةمنالبريطانيالمسرحدعميأتي

مثلمنظماتالبريطانيالفنونمجلعه!ويدعم.الخاص

المحليةالمسارحأنكمامباشر.بشكلالوطنىالمسرح

وأالإقليميةالفنونمجالسمندعمعلىتحصلوالإقليمية

تعتمدالفرقجميعأنغير.المحليةالسلطاتهباتمن

تبنيوعلىالتذاكرشباكإيرادعلىرئيسيبشكل

التجارية.والمؤسساتالشركات

مركزأشهرنيويوركمدينةتعتبر.المتحدةالولايات

ذلكفييتبعها،المتحدةالولاياتفىالمحترفةللمسارح

منالعديدهناكأنكما.أنجلوسولوسشيكاغومدينتا

الأمريكية.المتحدةالولاياتأنحاءجميعفيالمحترفةالفرق

برودوايفيالمحسارحكانتلقدنيولورك.مدينة

نأغير.المتحدةالولاياتفيالمسرحقوةمصدروحولها

حجممنقللقدالمسارحهذهعلىالإنتاجكلفةارتفاع

كليةيلتزمونالمنتجونوبدأعليها.تقدمالتيالعروض

ثبتالتيتلكأومضمونانجاحهايكونالتيبالعروض

عروضأصبحت،لذلكنتيجة.أخرىأمكنةفىنجاحها

البداية.فيعليهكانحطمماوغنىتنوعاأقلبرودواي

فيتنشرالتيتلكخاصة،النقديةالأدبيةالمقالاتتؤثر

درجةإلىالمسرحيالعرضنجاحفي،نيويوركصحف

لمإن،الأولالأسبوعفيالعرضيقفلقدجذا.كبيرة

كلأومعظمكانتلو،العرضمنالأولىالأيامفييكل

أسمهناككانإذاإلاهذا،صالحهغيرفيالمقالاتهذه

علىيجبباختصار،.ورطتهمنينقذهكبيرممثلأومخرج

يعيعشحتىتجاريةناحيةمنجداناجحايكونأنالعرض

فإنه،العرضهذامثلينجحوحالما.برودوايمسارحعلى

دائمة.بصورةعدةلسنواتوربمايستمر
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أوجدت،برودوايمسارحموقفمنللامتعاض!نتيجة

،برودوايعنبعيداسميمسرحاالفنان!!منمجموعة

منطقةعنبعيدةمسارحعلىعروضبتقديمبدأالذي

الهدفكان.العشرينأغرنامنالخمسينياتفيبرودواي

تقديمفيجرأةأكثربدي!!تقديمالخطوةهذهوراءمن

تقدمكانتاكتيتلكمنأكبرفنيةقيمةذاتمسرحيات

فيتقعالمسارحهذهوكانت.برودوايمسارحعلى

خاصةفقيرةفيهاالتسهيلاتكانتلهذا؟فقيرةمناطة!

نأغيرالمشاهدير.وراحةالمسرحبخشبةتتعلهتالتيتلك

قدالإنتات!لفةالحفاضروالممثل!توموهمةالنمرأصالة

نأغير.تقنيةناحيةمناسسلبيةاالأشياءهذهعنعوض

أصشينياتاشيالارتفاعفيبداتأحروضاهذهإنتاجأسعار

بالإنتاجآأخجارياأمحام!!اوبدأالعشرينأغرنامن

.برودوايمسارحعلىأطالحاهوثما

بعضبدأ،برودوايعنبعيدامسرححركةبانهيار

الأسواقاأمامتقاممسارحعلىعروضبتقديمالفنالين

وقد.للعرضتصلحأخرىمفتوحةأمكنةأيأو،ابرحصية

يأبمبرو!وايعنبعيدابعيدابمسرحالحركةهذهعرفت

الحركةلهذهأصبحتوقد.برودوايعنالأبعداالمسارح

أوامعط!نذأمري!صافيالتجريبيالمسرحفيمركزيةقوة

أخذتماسرعانوأسكن.العشرينالقرنم!الستينيات

الذيأضجارياالمسرحومقاييعم!قيمتعكسالحركةهذه

.برودوايمسارحعلىسي!!

فيدائمةفرقإنشاءلدأ.نيويوركمدينةخارجالمسارح

منالخمسينياتمنذالمتحدةالولاياتفيالحبيرةالمدن

كبيربش!ولأغرقاهذهعددازدادقدو.العشرينالقرن

مؤسسةمنعليهتحصلأصبحتالذيالدعمبعدجدا

.الأخرىاوالمؤسساتفورد

لهابمالخاصةمسارحهاعلىعروضهاالفرقهذهوتقدم

مديروشنيمديرلينهامندائمةإدارةلهايكونماوعادة

شتراتلتشم!!عروضهاتنويعالفرثهذهوتحاول.إداري

ي!صنأنيمنعل!اهذاأنغير.مختلفةوأسالي!زمنية

وقد.فقصأالجديدةالعروضتقديمفيتخصصقدبعضها

ممثلينأومخرجمعالمسارحهذهتتعاقدأنيحدث

أكثر.أوواحدعرضفيللاشتراك

الاشتراكطتبنظامالدائمةالفرقمعفمأوتعمل

اشترىإذاتخفيضاتزبائنهإلىالمسرحيقدم.الموسمية

الموسم.عروضمنعرضلك!!مقاعدتذاكرهؤلاء

مبالغع!الحصولالموسميةالاشتراكاتطريقةوتؤمن

حسائرمنيحميهاكما،الموسمبدايةقبلبهابأسلا

وتظلالموسما.عروضمنأكترأوعرضفشللوكبيرة

دائماتحاوأطلهذابمالأولالفرتهذههاجمه!الماليةالأمور

القطاعمنوإماحكوميإماماليادعلىالحصول

.الخاص

جمئأنحاءفيتنتشرالهواةمسارحجماعات

الثانويةالمدارسمسارحرتضم.الأمريكيةاالمتحدةالولايات

المحلية.المجموعاتومسارح

والجامعاتالكلياتمنأعديدافيمسرحيةفروهناك

فيها؟الدرامعةمتطلباتمنحزءاعروضاتقدمالأمريكية

تتم.أ!قتانفسفيللمجتمعحدمةأصعروضاهذهوتقدم

التيالطريقةبنفسوالجامعاتأحطياتامسارحبعض!إدارة

ثقافيالفرقهذههدفأنبمار.المحترش!تمسارحبهاتدار

المستوىرفيعةعروضاتقدمهشإنها،الاولىالدرجةفي

تعاقدتوربما.الزمنيةالفتراتمحتلرومننصوصالتتنار

لكيالكبارالممثلينأوالخرجينأحدمعأحياناالمسارحهذه

عادةالعروضهذهطاقمأنعيرعروضها،فييشترك

أنفسهما.الطلبةمنمكون

التيالصغيرةالمحليةالمسارحعنشيئانذكرأنلابدوأحيرا

اليومعددهاويبين؟أم29و.091،ب!توتطهورتتأسست

المسارحهذهتقتصرولا.المتحدةالولاياتفيمسرح0005

اعضائها.مواهبشحذعلىتساعدبلأخسلية،اتقديمعلى

علىيشرفدائممخرجمعأسمارحاهذهبعضتتعاقدقد

مثلفيالعاملينجميعيكونأدالمعتادمنأص!شعروضهابم

علىعادةالمسارحهذهحزوترالمتطهوع!!منالمسارحهذه

المرميقية.أويةال!صميدوضرأحرا

الموسوعةفيملةذاتمقالات

أيصا؟ان!بها.أصلةاداتا،توالمقاالملسرحيةالو:

أمريكيونوممثلاتممثلون

هيلينير،هاهري،شوسدامود،مراد

ستتد،دهوفمايكلماجورح،دصوهاقياإ،ردحولدأ

سونرأ،ا-ورشتتا،تولىا!لبير،يمزآ

درهوا،سياحيددلورما،وندبرا

بريطانيونوممثلاتممثلون

ألرت،!ينييفيدد،حاريكواردإد،أل!!

لويللسيرا،حواردحونلسىرا،حيلحد-!رلو،اعييهرأ

بيترالسير،يوشيودى(ئلة)عاحريصرددحوا،يتبلورا

مممسلسارة،!سدوسريتشاردليرتود،

آخرونوممثلاتممثلون

لشريفاعمرمارلين،!رقيردليتر،وتولأ

كيشوس،سميوسروثحسيس

ومصممونومنتجونمخرجون

يكما،لزلي!صقسضطير،فس!يسسلاشا(ئلةعا)ليحبير

ىآ،هورليمالىلويسالسيركاسود،ميريليليالى،سليس

بيترالسير،هول)عائلة(كمبلهارأباركر،حراول

لليكرشتمتسالسيرا،لىتشراحص!لورص،ريحميلد
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شوقيحمدأ

مسرخ،آلي

لاوبراا

لأوبريتا

لأولدفيكا

ليهلباا

الصامتالتمثيل

أحمدمحمودتيمور،

مسرح،الحلوب

صلةذاتأخرىمقالات

توفيهت،الحكيم

الظلخيال

المتحركةالدمى

الرقص

نجيب،ليالريحا

واجمش!صسبير،

السينماصناعة

صلاحعبدالصبور،

المسرحيأ!زلىاالعرض

الموفموععناعر

الساخرةالعروض

الفودفيل

المومميقىقاعة

الموسيقيةالكوميديا

ل!فنولىموس!صمسرح

المسرحية

وا،نج

إدريسيوسرو

لتوابعبدا،يوس!

الحديثالمسرحبناء-ا

الصالة-أ

المسرحخمنحبة!

ال!ضاليصحلصمساحة!

المنتج-2

النصعلىالح!مول

اللأموالتدبير-ب

.للعرضاللازمة

انحج-3

النصتمسير-أ

مإلمصحيمالعملب

الممثليناحتيار-!

الممثلون-4

والصوتالجسم-أ

وايخالالملاحظة-!

التركيز-!

الديكورتصميم-5

الديكورمصمما

المناظرأنواع-ب

المحاظرتغيير!

والصوتالإضاءة-6

اللإضاءةطرق-أ

الصوتإحراح-ب

والمكياجلأزياءا-7

الأزلاءتصميم

المكياجعمل-ب

العالمفىالمسرح-8

العرديالمسرخ

لياأسترا-!

إفريقيا!

كمدا-د

الصيرهـ

برلمانها-و

لىليوناا-ح

لهندا-هـ

المسرحعلىالحصول-

الفنيالفريقجمعالتعاقد

الماليةالشؤونمراقبة-

ريباتلتدا

لمحرخاوعدمسا

التمتماطمماهج

الدورإيجاد

ك

ل

ع

لرا!داأ

ليايطإ

لانلياا

يلسدالرز

فيةيناسكندل!ادلبلاا

رو!ميا

المتحدةالمملكة

المتحدةالولايات

أسئلة

السايكلورامية؟الستارةوما؟اهسم!ما-أ

المدور؟والمسوحالوحاهيالمسرحبينالفرقما-2

الرئيسية؟التمتيلمحاهحما3

المسرحي؟العملفهمعلىالأرياءتساعدأنيم!سكيف-4

يودأتياالعملعنيعرفأدالخرجعلىيح!ماذا-ء

إحراجه؟

والمسرحية؟المسرحبينالفرقما6

المسرحية؟!يالصوتأهميةما-7

؟اليومحىيعملمازالوطنيمسرحأقدماسمما8

العرلي؟المسرحروادم!

الأدب،الإنجليزيانظر:الإليزاييثي.المسرح

العصرفي)المسرحوليمشكسبير،الحدجمة(،ال!نجليزيةلربداية

-أم066عامحتىالأوروبي)المسرحالمسرحيةالإليزابيتى(بم

إنجلترا(.

يهدفمسرحالأستراليالإليزابيثيالمسرح

وإلى،والباليهوالأوبراالمسرحعروضمستوىرفعإلى

المسرحأعدكما.الأ!شراليينالمسرحيينتشجئالكتاب

البلاد.أنحاءجميعفىلتعرضوباليهوأوبراجيدةتمثيليات

وماليةتقنيةمساعداتعلىالحصولهومنهاالهدف

بمناسبةأم459عامالمسرحتألسه!وقد.الهواةلمسارح

أستراليا.إلىالثانيةإليزابيثالملكةزيارة

المسرحية،المتحركةالدمىانظر:.العرائسمسرح

الامسيوية(.)المسرحية

فيتأثيراالمسارحأكثرمنللفئونموسكومسرح

لكبارمسرحياتيقدموهو.الميلاديالعشرينالقرن

وقد.الغربيةالدولفيعدةبجولاتوقامالروسالكتاب

أنطون:الروسالكتابأعمالبتقديمالمسرحهذااشعتهر

وأحد.تولستويوليو،جوركيومكسيم،تشيخوف

الذي،ستانيسلافسكيقسطنطينهوالمسرحهذامؤسسي

!ىويؤكد.المسرحعلىالتمثيلفىمنهجاأسه!

المسرحياتتفسيرفيالنفسيةالواقعيةعلىستانيسلافسكي

المسرحفيقويتأثيرالمنهجلتقنيةكانوقدوتقديمها.

الغربى.

دانشينكو-نمبروفتمقوفلاديميرستانيسلافسكيأ!س!

.أم898عامللفنونموسكومسرخ

مسرحيةقدماعندمالهماعظيمنجاحأولوكان

مسيرةبدايةالتقديمهذاوكانالنورسطائرتشيخوف

ناحجا.مسرحئاكاتباتشيخوف

قسطنطين.،ستانيسلافسكى:أيضاانظر
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)مصر(الهلالةالسيرةمسرحية

)الكويت(زلزالمسرحية

المسرحية

حديثخلالمنقصةيرويفني،شكلالمسر!حيلأ

هذهبتقمصممثلونيقومحيث،وأفعالهمشحصياتها

تصويرآلاتأمامأومسرحشيجمهورأمامالثمخصيات

المنازأ!.فيالجمهورليشاهدهمتلفازية

طريقةفيتختلف!فهي،أدبىش!،!المسرحيةأنومع

،المثالممبي!فعلى.الأدباأشكالمنغيرهاعنتقديمها

بمزيدتروىل!ضهاو،شخصياتتتضمن،قصةأيضاالرواية

علىتظهرح!تم!ضملاعملاوتصبحوالحوار،السردمن

الأحيانأغلبففي،المسرحيةأما.أططوعةاالصفحات

تمث!.حينإلاالكاملتأثيرهاإلىلاتصل

المسرحيةتعريفكانفإذا.كالمسرحالمسرحيةليمستو

يترجمالفنأشعكالمنش!س!ثهوالمسرحفإن!مبقماهو

خشبةعلىتمثيليعرض!إلىم!صوبانصاالممثلونفيه

أحام،باالخاصعلاقةهيبالسرحالمسرحيةفعلاقة،السرح

موضوعاتأحدالمسرحيالأدبيالنصآخر:بمعنىأو

ا!لسرح.انظر:.أسعكساوليسالمسرح

)بريطانيا(الرابعهنريمرحية

التصويرعلىقدرتهافيالمسرحيةصريكمنوقد

المسرحيةوعناصر.البشريةوالواضئاسلتجربةالمنظما

والخزاعاتوالرغباتالمشاعر:هيالألعمالممية

الإنسانية،الحياةعواملأهمتشك!!التي،والمصالحات

تظهرأو،متداخلةمتشابكةتبدوالواقعيةالحياةفيلكنها

،المسرحفيأما.المستقلةالانطباعاتمنكتلةكأنها

مألوفة،أنساقضمنأضجارباهذهيرتبأمماتبفا

شكلاتكتعسب،الواقعيةالحياةمنمادةالجمهورويشاهد

وسلطله،أهميةلامامنهاحذفأنبعد،معنىذا

.مغزىلهماعلىفقطالضوء

الحضعاراتجميععرفتهقديمعالميفنوالمسرحية

إحدىوترجعنشأتها،حولأض!ياتاوتختلصتقريبا.

كاندينيةطقوسإلىالمسرحيةأصولالنظرياتهذه

محلوقاتأوحيواناتأدواريتقمصونفيهاأصكهانا

.أخرى

المسرحية.تاريختستعرضالمقالةوهذه
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المسرحيةأشكال

منها:كثيرةأشكالللمسرحية

عيبشخصيتهفيمأساويبطلقصةتروي.ا!لأساة

وعادةالكوارثبهوتحل،الحميدةصفاتهرغمضعفأو

.الموتمصيرهيكون

المأساةالجادةالمسرحيةتشارك.دةالجطالمسرحج!

أبطالهالكن،التعيسةالأحداثعلىوتركيزهاجديتها

.سعيدةنهايةتنتهيوقدالعاد!ت،الناسإلىأقرب

تهددنذلةشخصيةالميلودراماتصورا!ليلودراما.

إلىتميلمسرحيةوهي،معهمالجمهوريتعاطفأشخاصا

،سعيدةتكونماكثيرانهايتهاأنرغموالمبالغةالعنف

الخيربينالتمييزفيهيسهلمبسطأخلاقيفيهاوالصراع

والشر.

المتفرجين،إضحاكتحاولمسرحيةالكوميدياأوالملهاة

والمحتالين.الأوغادحسابعلىذلكيكونماوغالبا

بينتطرحقدالملهاةلكن.سعيدةنهايةعادةالملهاةوتنت!

تعتبروأحيانا.الجديةغايةفىموضوعاتالمضح!صةالمواقف

الواقعفيلكنهامستقلا،مسرحياشكلأالهزليةالمسرحية

السخيفةالمواقفعلىيعتمد،الملهاةأنماطمننمط

التهريجية.والحركات

المسرحيةبنية

العناصروهىعناصر،ستةمنعادةالمسرحيةتتكون

:المأساةعنحديثهفيأرمعطوأوردهاالتينفسها

-3المسرحيةالشخصيات2-القصةعقدةأوالحبكة-أ

المشهد.-6الموسيقى-ءالحوار-4الفكرة

وتتكون،الإجماليةالبنيةالقصةعقدةأوالحبكةتمثل

التقليديةالمسرحياتفيتتطورالأحداثمنسلسلةمن

المسرحية.عناصرأهموالحبكة.نهمألوفحسب

هيالحبكةعليهاتعتمدالتيالأساسيةوالمادة

حوارهاخلالمنالأحداثتتطورالتيالشخصيات

تنطويفكاهيةكانتمهمامسرحيةوكلوسلوكها.

بهاتتفوهالتيالكلماتبهاتوحى،فكرةعلى

الإجماليالمعنىعلىالفكرةوتشتمل.الشخصيات

وأالرئيسيةالفكرةأحيانايسمىالذي،للمسرحية

والشخصياتالأحداثعنالتعبيروشم.الموضوع

المسرحيةمنالخاممم!والعنصرالحوار.خلالمنوالفكر

موسعيقىشكلعلىتكونأنإماالتيا!لوسيقى،هو

الشخصياتأصواتإيقاعمنتنتجأو،العرضتصاحب

ويعنيالمشهد،فهوالأخيرالعنصرأما.تتحدثوهي

أسثمخصياتاكحركاتالمسرحيةمنالمرئيةالجوانب

وغيرها.والإضاءةوملابسها

اليابانفىكابوكىمسرحية

والرومانيةالإغريقيةالمسرحية

سجلوأول.القديمةاليونانفيالغربيةالمسرحيةولدت

..مق534عامحوالىإلىيعودإغريقىمسرحعلىيدل

فيفترةأهموكانت.للمأساةمسابقةأثينافيجرتحين

وكانتالميلاد.قبلالخامسالقرنهيالإغريقيالمسرح

الذيديونيسيوسمسرحفيتعرضالإغريقيةالمسرحيات

مشاهد.ألفعشرلأربعةيتسعكان

والشاعريةبالجديةتتصفالإغريقيةالمأساةكانت

الأدمماطير،منمعظمهاالممشلهمكما،الفلسفيةوالنزعة

صراعاويخوضصعبا،أخلاقياخيارافيهاالبطلويواجه

بموته.وغالبابهزيمتهينتهي،عدائيةقوىمع

الممثلونوكان،الجوقةتنشدهاأغانالمأساةتتخلل

فيالمسرحخشبةعلىمنهميجتمعولا،أقنعةيرتدون

علىالمآسيماكتبتوغالبا.ثلاثةمنأكثرواحدوقت

تعالجمآس،ثلاثمنالثلاثيةتتألفحيث،ثلاثياتشكل

.واحدةقصةمنمختلفةمراحل

خمسةعنيقلالإغريقيةالمآسيمنإليناوصسلوما

،كتابثلاثةتأليفمن،واحدةباستتناء،جميعها،وثلالين

وبلاغته.أسلوبهبرصانةاشتهرالذيإيسخيلوسأقدمهم

مفهومتعالجالتيالأوريستياثلاثيةالشهيرةأعمالهومن

وجدالذيسوفوكليعه!،الثانيوالكاتب.وتطورهالعدالة

ويعتبر.المأساةكتابةفيبهاقتدىنموذجاأعمالهفيأرسطو
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تمئ"الطلهتالهواء!يتقاممدرحة!سارحالقديمةالإغريقيةاللسارح

الح!اعىأعماءواالتحتي!!يماشساتتقامتحطحيتآلاهـالمتفرح!!

.أعاىايأساويةوأغكاهيةاالمسرحياتويهاله

.!!ء-ك!ير-.همص*.(!ث!ص-لمول"4
لمعررىىى-،سي!عمح!ء!"-/

مح!ست!ى3----أوشأ*-

،تر+،"!*-ء-صبربريرءسء-!م!-!؟7ص3غئربر!س!!ءيرترلأ

خكأزرء!؟طبمكصكأ3

في-!ل!!،3ع(*!كأ،3ىو-عين3كا3!ؤ!ا3!خلتن

اللأعس؟*7-7؟ت!ء?(ء؟ءخي7!!!4خس!؟!

37ى-سءص3لأ!كاءعير؟لأ

سض!ء--ء،حمكي!لم7ص+يرصعث!حتم4-في؟كا!

برسحميئس3-د-ء-*س-*لمس-7-ص،عرزء7337-كاسأأءء؟"ع

!كا!خوكرص!!-لحء!!،ع3

3بهو4س-7-!*ء--م3،!ير?قيفي*كأ*ءلم
ير4،!و-ى!ل!حم!

**7

عاما.شعارعابمتلمسرحع!عادةتؤدىشانتالرومانيةالللهاة

الممثلونمحهايدحلالحلميالحداردي!تحاتاسكهساوكات

الموسيقىتصاحمهاكاتمايةالرشادلهاةاأ!اعاو.ويحرحولى

كتيرة.وأعان

إغريقية.مأساةأعظمملكاأوديبمسرحيتهال!صيرون

اكتسبتالذييورليدسالإغريهتالمألحماةكتابوآخر

واقعيةمنفيهالما،اللاحقةأحصورافيشديدارواجاأعماله

الشحصياتتصويرفيوحاصة،نفسيةدراسةومن

الأخلاقيةوالقيمالإغريقيالدينفيلتشكيكه،النسائية

ميديا.مسرحياتهأشهرومن.عصرهفيالسائدة

الملهاةواتسمت،والملهاةالمأساةلينالإغريقيخلطلم

الميلاد(قبلالخامسالقرنفيكتبتالتي)أيأسقديمةا

بقيتالتيالوحيدةالهزليةالأعمالواوالفجور.بالصراحة

الهجاءب!تجمعالذيأريسطوفانيسكتبهاالفترةتلكمن

الشخصيوالتجريحوالبذاءةوالهزا!والاجتماعيالسياسي

الجديدةالملهاةاسماويطلق.البديعالغنائيأصشعرواوالخيال

ولم..مق338عامبعدحضمتالتيالمصرحياتمعظماعلى

كتبهاالتيالأسطورةمسرحيةسوىالأعمالاهذهمنيب!ى

الوقت.ذلكفيالمسرحيينالكتابأشهرمنهووميناندر،

منبدلأالشخصيةالأموراعلىالملهاةهدهوركزت

والخيالية.والسياميةالاجتماعية

بعدانتقلالمسرحيالفنفيالسبقأدمنالرغموعلى

الإغريقيالمسرحفإنروما،إلىالميلادقبلأصثالثاالقرن

قلدالذيالرومانينطرهمنلكثيرأكبرباحتراماليوميحظى

كتابعلىتأثيرهمنأهميتهتأتيأسذيوا،الإغريقيةالنماذج

النهضة.عصرمسرحعلىوخاصة،اللاحقةالعصور

ولمبها،الإغريقاهتمامقدربالمأساةالرومانيهتمأصم

أنايوسلومحيوسأعمالسوىالرومانيةالماسىمنتبهت

الكتابتأثروقد،إغريقيةأصوأ!منالمقتبسةسني!!ا

فيسنيكااستخدمهاالتيأج!الأ!عااببعضالغربيود

مسرحياته.

يبقلمروما،في)الكوميديا(ا!للهاةرواجمنوبالرغم

أيفئاوهي،وترنسبلوتوسأعمالسوىاثارهامن

تميزتوقد.الحديثةالإغريقيةالملهاةمناقتباسات

العمق،منأكبروبقدرأضهريجاعنبالبعدترنسمسرحيات

وخاصة،الأوروبيينالملهاةكتابعلىكبيرأثرلهاوح!ان

موليير.

مثلأخرىمسرحيةأشكالالرومانب!!وشاعت

الرومانيالمسرحأخذوقد.البمان!صمايمالإيمائيةالتمثيليات

عامإمبراطوريةإلىالجمهوريةمبولالانحدار،في2

الوسطىالقرون

نهايةوحتىالعاضرالقرنمنذأوروبافيالمسرحازدهر

الطقوسيةبالمسرحياتبدأو،الميلاديعشرأسادساالقرن

.القداسمنجزءاالقساوسةأداهاالتيالقصيرةالدينية
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ال!صنيسة،منالمسرحيةخرجتعشر،الثالثالقرنوفي

الموضوعاتعلىأبقتالتيالدينيةالمسرحيةوظهرت

تكتبكانتكما،الفكاهةمنكثيروتخللها،الدينية

النقابيةالاتحاداتتبنت،التاليالقرنوفي.باللاتينيةشعرا

تعرضكانتماأجاوغا،المحليةاللغاتإلىوحولتهاتمثيلها

باسمتعرفمجموعةشكلعلىوالساحاتالشوارعفي

البشراللهخلقمنذبربهالإنسانعلاقةوتح!ش،السلسلة

.الحسابيوموحتى

مريمحياةتتنازلالتيالمعجزاتمسرحيةضعاعتكما

ال!يالأخلاقيةوالمسرحية،القديسينأحدأوالعذراء

علىأما.أخلاقيةدروسلإعطاءرمزيةشخصياتتستخدم

الهزلية،المسرحيةهمانمطانانتشرفقد،الدنيويالصعيد

الترفيهي.والفاصل

أم066عامحتىالأوروبيالمسرح

البلاطاتفيإيطاليافيالمسرحيالنشاطبدأ.إيطاليا

الجديدألاهتماممنجزءاالعلميةوالمؤسساتالملكية

خاصةمسارحوفي.والرومانيةالإغريقيةبالحضارتين

المأساة:المسرحيةمنأنواعثلاثةتعرضكانتصغيرة

بيماتحبقصصتعالجالتيالرعويةوالمسرحيةوالملهاة

الفترةتلكلمسرحياتوليس.الغاباتوإلاهاتالرعاة

هزليكاتبوأول.تاريخيةقيمةلهاوإنما،فنيةأهمية

مسرحياته،تعتبرالذيأرسطو،لودوفيكوهومهمإيطالى

وظهر.الإيطاليالمسرحبدايةأم(،5)80كاساريا:مثل

فاصلوهو،الفاصلاللحنهوجديدمسرحيشكل

تصميمها.فيالخيالوشفنوالمشاهدالألبسةعلىيعتمد

الأوبرا،فيالفاصلاندمإللحن،أم006عاموبعد

واصبحت،الإغريقيةالمأمماةلتقليدمحاولةبدأتالتي

فيشعبيةالمسرحيةالأشكالأكثرأم،065عامبحلول

إيطاليا.

رواجاالأشعكالأكثركانتفقدالشعبعامةبينأما

العامةالخطوطتكتبكانتالتى،المرتجلةالمسرحية

.المسرحخشبةعلىوهمالحوار،الممثلونويرتجللقصتها،

كان،المسرحلديكورجديداتصميماالإيطاليونطوركما

الشرين.القرنبدايةحتىأوروبافىوانتشركبير،أثرله

فىاللوثريالدينيال!صلاخحركةشجعت.إنجلترا

أتاحكا،اللاتينيةمنبدلأالمحليةاللغاتاستخدامأوروبا

تصلدولةأولإنجلتراوكانت.قوميمسرحلظهورالفرصة

وذلك،والإبداعالتطورمنعاليةدرجةإلىفيهاالمسرحية

الأعوامعلىويطلق.أم642و،أم058عاميبين

تلكباقيأما،الإليزابيثيالعصرأسمأم(0581-306)

اليعقوبيةالفترتينفتشملأم(،642-016)4الفترة

بشكلمصممةالإنجليزيةالمسارحوكانت.لكارولينيةوا

والكثيرةالحركةالسريعةالإليزابيثيةالمسرحياتينا!سب

المشاهد.

جديدةمجموعةبدأتحينالإفي!ابيثيالمسرحتطور

التجاريةللفرقمسرحياتبكتابةالمثقفينالمسرحكتابمن

الفواصلهمالتراثينمزيجاأعمالهموجاءت.المحترفة

التىوالمسرحيات،جوالونممثلونيؤديهاكانالتيالترفيهية

فيوتعرض،الكلاسيكيالعصرمنتستلهمكانت

آرتديلكوميديا

الملهادمنشكلاكات

شسادتالحبكةضعيفة

بيرالإيطاليالمسرح

عشرالسادسالقرنير

وظهرت.عشرم!لثاوا

لأدوارتقومتمتيليةفرق

تلكشحصيات

.المسرحيات
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الإشتةااحر؟صاشاشترومتقمة.!ح!صمةحطتالقصيرةالتمثيليات

حة.اش!"اطسرحيةاطشرقةالأرياءواوالرقصالمرسيقىتصحبهاللحظر

خحامةو!يها،احتهصيةتت!تعاصقصيرةاالإبحليزيةاضمتيلياتصاهـاو

وس!!.

أصثمعبيةاأطقةاب!!أغجوةاضيهتمما،والجامعاتالمدارس

المثق!ت.وطبقة

تأثيرأدخلالذيكيدتوماسالكتابهؤلاءمن

المسرحعلىسمنيكا،وخاصةأصكلاسيحيين،االكتاب

القرنمسرحياتأكترالأسبانيه،المأساةوكتب،أصشعجيا

هذهأصبحتفقدتأثيرا.وأشدهارواجاعشرأسممادسا

فيطريقتهافيأحصراذلكفيأطمأساةنموذجاالمسرحية

غيرللشعراستخدامهاوفي،مشوقةواضحةقصةبناء

المقفى.

المأسحاةكتالةفيالمرس!!بالشعرمارلوكريستوفرووصل

بمقاطمعاعريةمآمميهوتميزت،الجودةمنعاليةدرجةإلى

كاملة.سيوةالعواطففيهاتسيطرزبمشاهد،رائعة

بنىقاعدةوغيرهماومارلوحيدأ!أعماشعحلتشقد

ماهوشكسبيريقدمولم.مسرحياتهشكسبيروليمعليها

والأساطيرالتاريخمناممتعارفقدندر،فيماإلاجديد

الوسائلطورلكنه،السابقةوالمسرحيةالروائيةأ!الأعماوا

سبرفيوتعمقله،لامثيلمسرحياشعراوحضب،المسرحية

أعماله.فيوالفلسفيةأضفسيةاالأغوار

كتبالذيجونسونبنشكسبيرمعاصريومن

طريقعنالبشريالسلوكتحسينإلىتهدفملاهي

أيضامعاصريهماومن.والرديلةالحماقةمنالسخرية

مارسق.وجونهيودوتوماسدكروتوماستشابمانجورج

ذإتتغير،الإنجليزيةالمسرحيةبدأت،م0161عاموفي

!اتالجما!ةالسرحيهةأي،الكوميديةالمأساةشعبيةأخذت

العنفعلىالمألمماةكتابركزكماتزداد.السعيدةالنهاية

اليعقوبيةالفترتينفيبرزوقد.والرعبوالخداع

وجونبومونتفرالسيسالمسرحكتابمنوالكاروأجنية

وفيليبوبستروجونتورنروسريلمدلتونوتوماسفليتشر

فورد.حونرمسنحر

فىالحكمعلى)التطهيريين(البيوريتالينسيطرةوبعد

الستارأسدلكا،المسارحبإغلاتأصمملطاتاقامتإنجلترا،

تنوعا.وأكثرهاالإنجليزيالمسرحعصورأغنىعلى

بينأيضاأسبانيافىالمسرحيةازدهرتأسبانيا.

عشر،السالغالقرنوأواخرعشرالسادسالقرنمنتصف

للمسرحيةالذهبىبالعصرتعرفالفترةتلكجعلمما

استخدموا،الأندلسعلىالنصارىاستيلاءفبعد.الأسبانية

ماوهذا،الدينيالتعليموسائلمنمهمةومميلةالمسرحية

أسبانيا،فىخاصةأهميةتكتمسبالدينيةالمسرحيةحع!

أوروبا.باقيفيتوقفهالعدوتستمر

مسرحياتمنعناصرالدينيةالمسرحيةجمعتوقد

جمعتكما،الأخلاقيةوالمسرحياتأسدينيةاالأسرارا

إلىبالإضافةبشريةوأحرىالقوىخارقةشخصيات

ذلك.إلىوما،والمسراتكالخطئةالرمزيةالشخصيات

مسرحاتشكلعرباتعلىتمثلالمسرحياتوكانت

هزليةفواصلأيضايؤدونالممثلونوكانمتنقلا.

التيالترفيهيةالدنيويةالعناصرمنوغيرها،ورقصات

فيالدينيةبالسلطاتحدامماتدريجيا،أهميتهاتزايدت

المسرخ!.تحريمإلىأم765عام

لوبيالعصرذلكفيالأسعبانالمسرحكتابوأعظم

مسرحية،0.081يقاربماكتبالذيفيجا،دي

إلىيفتقرولكنهش!سسبيريمالسماتبعضفيويشترك

،م1681عاموفاتهكانتالذيكالديرونوبدرو.العمة!

تستعدل!االتيالأسبانيةأحسرئللمسرحيةاالانحداربداية

الذهبي.عصرهاحيويةال!نحتى

الوسطى،القرونفيفرنسافيالمسرحبدأفرنسا.

أوروبيةدولفيالحالهىكما،دينيةأصولهوكانت
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مسرحاألسستالهواةمجموعاتإحدىولكن.أخرى

،الميلاديعشرالخامسالقرنأوائلفيباريسفيدأئما

كانتالتي،المحترفةالفرقبعضنشأتالتاليينالقرنينوفي

المسرحياتوكانتعروضها.لإقامةالمسرحذلكتستاجر

بمغامراتمليئةكوميديةمآسيالحينذلكفيالدنيوية

.الفرسان

حينكبيرحدإلىتغيرالفرنسىالمسرحلكن

فقدإيطاليا،منالجديدةالكلاسيكيةنظرياتامشوردت

يأمنأكثربهاوالتزموا،النظرياتبهذهالفرنسيونتمسك

مننوعينعلىالاقتصارالمبادئتلكوأهمآخر.شععب

علىعناصرهماخلطوعدم،والملهاةالمأمعاةهماالمسرحية

خلالمنأخلاقيمبدأتعليمعلىوالحرص،الإطلاق

عامة،أنماطاتعكسالشخصياتوجعل،المسعرحيات

.والحدثوالمكانالزمانبوحدةوال!لتزام

الجديدةالكلاسيكيةبالتغييراتكورنيبييراسمارتبط

قواعدها،إرساءعلىساعدفقدآخربمكاتبأيمنأكثر

الشكلوأصبح.الفرنسيةالمسرحيةالمتئفيالأساسوجعلها

فيالمتبعالشكل،مآسيهحتابةفيا!شخدمهالذيالشعري

الجديدةالكلامعيكيةالمأساةقمةل!ش.عامةبصورةالمأساة

هذهقواعدوظفالذي،راسينجانأعمالكانتفرنسافي

قصصه.فيالصراعوتكثيفالحبكةلتقويةالمدرسة

فيرفيعمستوىإلىالفرنسيةبالملهاةمولييرونهض

نأدون،والأخلاقيالاجتماعيبالنقدالمليفةمسرحياته

عبرشهرتهوطغت.المرحةوروحهاالمسليطابعهاتفقد

المأساويين.معاصريهشهرةعلىالأجيال

الفرنسيةالمسرحيةبدأت،أم096عاموبحلوأط

والتكرار.التقليدإلىالجديدةالأجياللجوءمعتتدهور

أم(008-)0166الأوروبيةالمسرحية

الإيطاليةالمسرحيةكتابأعظمجولدونيثارلوكان

للمسرحتكنلمحيثألمانيا،فيأماعشر،الثامنأغرنافي

تحولنقطةالقرنهذاشهدفقدتذكر،أهميةقبلمن

خارجشعهرةيكتسبونالألمانأعتابابعضوبدأ،مهمة

وطنهم.

علىالجديدةالكلاسيكيةتراث!ميطرفرنساوفي

هوالقرنذلكفيالوحيدالبارزالمأسماةوكاتب.المسرحية

العائليةالمأساةكتابمنديدروديني!برزكمافولتير.

أشعهروكان.المسرحيالعرضطريقةفىإصلاحاتهبسبب

بومارشيه.وبييرلاشعو!ميهدووبييرماريفوبييرالملهاةكتاب

هذهفيمسرحينشاطلأكبرميداناإنجلتراوكانت

إلىالمسارحعادت،أم066عامالملكيةعودةفمعبمالفترة

كما،الشعبعامةتستهويتعدلمالمسرحيةلكنالظهور،

بادئفيجمهورهاوانحصرشكسبير،عصرفيكانت

وظهرت.البلاطرجالاتمنضيقةدائرةفيالأمر

أداءعنالرجالوتوقف،المسرحعلىمرةلأولالممثلات

النسائية.ال!دوار

منبنوعينخاصةبصورةالملكيةعودةعصرويعرف

هـعمنتسخرالتيالأخلاقيةالملهاةأولهما،المسرحية

تسامحورغم.والمرحبالذكاءمليئةنثريةبلغةالراقيةالطبقة

كانفإنه،الأخلاقيالاستهتارأشعكالبعضمعالنوعهذا

علىمثالوأفضل.غيرهيخادعأونفسهيخدعبمنيهزأ

العالمطريقكونجريفوليممسرحيةالسلوكملهاة

أم(.007)

بينراجتالتيالملحميةالمسرحيةهوالثانىوالنوع

وقد.سخيفةتبدواليوملكنهاأم،068وأم066عامي

كلمسرحيةمثل،حيويةأكثرالمأساةمننمطصاحبها

أم(.)677درايدنلجونالحبسبيلفيشىء

القيمبعضعادتالوسطىالطبقةمكانةومإزدياد

علىذلكوانعكس،المجتمععلىنفسهاتفرضالأخلاقية

وأكثرتحرراأقلعشرالثامنالقرنفيأصبحتالتيالملهاة

أعمالالرومانسيةالملهاةعلىالأمثلةوخير.عاطفية

.شريدانبرنسليوريتشاردسميثجولدأوليفرالكاتبين

،أخرىمسرحيةأنماطعشرالثامنالقرنفيوظهرت

والمسرحالماجنوالاستعراضالعائليةالمأساةمنها

تركوقدي.زمانهفيايلإنجليزالممثلينمقدمةفيكالىجاريكديفيد

.الإنجليزيالمسرحعلىكبيراأثراالتمثيلديالواقعيحاريكأسلوب
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علىمثالوأشهر.الشعبيةالأوبرارالبانتومايمالإيمائي

لجونأم()728الشحاذأوبرامسرحيةالأخيرالنمط

الاسيويةالمسرحية

المسرحعنتمامامستقلةبصورةآسيافيالمسرحتطور

رعمأ3أمحاامسارحأقدممنالهنديالمسرحويعتبر،الغربي

حواليفيل!ش.دقيقبشكلمعروفغير!دايتهتارلأن

المكتولةالمسرحيةازدهرت،الميلاديالرالغالقرنمنتصف!

أعصائدابنيتهاشيتشبهمسرحياتنتحطو،بالسنسكرلمجية

نهايةوتنتهيأضناغ!اامنحالةإيجادإلىوتهدف،الملحمية

سعيدة.

إلىمايبدوعلىالمسرحيةأصوأ!تعود،الصينوفي

أطمسرحيةالفعليةاجدايةاوأحش،أغديمةاالدينيةالطقوس

ومندأم(.368-1)276يووانأسرةعهدفيكان

المسرحيأصشكلابكينأوبراأصبحتأصا!ععشر،االقرن

الشعبيالتراثمنمسرحياتهتستمدأسذياالرئيسي

أطتداوأصة.االحبوقصصوالتاريخوالأساطيروالقصصي

نأتتفللممثل!تأقلامرؤوس!سوىليستوالمسرحية

أ!م.يحلوكماالنصرفييعدأ!ا

أقدمها.تقليديةمسرحيةأشكالثلاثةاليمابانوفي

الميلاديعشرالرابعأغرنافيتطورتالتينومسرحيات

وهي،الدينيةالأضرحةعندتؤدىكانترقصاتمن

تاريخيةموضوعاتأختعاقصيرةشاعريةمسرحيات

وتستخدا،واشقصاتالمومميقىوتصاحبها،وأ!عطورية

جدا.دديقةقواعدوتتبع،الأقنعةافيها

المتحركة(أررمى)1العرائسمسرحهوالثانيوالش!صل

والثامنعشرأحسالغاالقرنينفيكبيرةشعبيةا،كاشطالذي

الدمىمحركيبأن،أمثالهعنالمسرحهذاويتميزعشر.

.المسرححشبةعلىظاهرم!صانفييقفون

مسرحياتفهياليومشعبيةالأشمكالاأكثرأما

.الأحرىبالأشكالكبيرحدإلىتأثرتالتيالكابوكى

وتتميز)الميلودراما(،عنيفةلصورةإثارةمسرحياتوهي

الذيوالتمثيلالباهرةأغخمةاوالمشاهدالزاهيةبالملابعه!

أنحة.والمباالحيويةعلىيعتمد

أم(085-)0018الرومانسدةالحركة

فيالمسرحعلىالرومانسيةشةالحرمبادئانع!صست

مهمينكاتبينخلالمنعشرالتاسعأغرنمطاإمعألمانيا

الشهيرةالمسرحيةصاحب،حوتهفونفل!مجاغجوهانهما

تركزمسرحياتحضبالذيشيلرفريدريت!تهرو،فاوست

الرومطنسية.انظر:.التاريخفيالحاسمةأطحظهاتاعلى

عامالمسرخفيالرومانسيةالحركةانتصرتفرسما،وفي

هرنمانى،هوجوفيكتورمسرحيةعرضأسدى،أم083

مومميه.دوألفرداشومانسيةالمسرحيةكشمابأبرزمننوحط

فرنسافيظهرت،الرومانسيةالنزعةجانبوإلى

حتىكبيرارواجاأسقيتالتي)الميلودراما(الإثارةمسرحية

تطويرعلىساعدتاكتياشومانسيةالحركةانتهاءبعد

المسرحية.المشاهدتصميمفيالواقعيالاتجاه

الواقعيةظهور

تسيطرالواقعيةبدأتالتا!ئكلشر،أغرنامنتصف!ش

فيالحياةتصويرإلىأعتاباسعىإذ،المسرحعلى

اعمدوسيةاالكتاباتتمرعالهمدياشحعياالمسرح!يو.والتارلحأصتسعميةاأصيرالأساواالحراظتع!لىالأوا،لدرحة!رقروالصينيةالهنديةاللسرحية

معروفةالأوبرااوهده.اصيحيةاالمسرحيةالتقاليدمقدمةفيهياجسار(ا)إلىل!-!وأوراايك!!(.ا)إلى!سرحيأصقافيالسرهـولالملاحموالحقدسة

اصادحة.اممتلي!لأرباء
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هذهوتلقت.الواقعيةانظر:.الواقعفيهىكماأعمالهم

ضرورةعلىركزتالتيالطبيعيةالمدرسةمندعماالمدرسة

ا!لدرسة.،الطبيعيةانظر:.الواقعيةالحياةتفاصيلأدقتقليد

للشخصياتالعلميةالدراسةإلىلجأتالتيالطبيعيةلكن

والبيئة،الوراثةأمحواملكبرىأهميةوأعطت،المسرحية

.الميلاديالعشرينالقرنبدايةمعتتقهقرأخذت

وظيفةظهرتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروفي

مهمةيتولىالرئيسيينالممثلينأحدكانأنبعدالخرج

المسارحبدأتكما.المسرحيالعملعلىالإشراف

أضجاري.االمسرحتحكممنللتخلصأصظهورافىالمستقلة

أم(أ-.59)509الحدينةالمسرحية

هنريكالنرويجيالمؤلفأعمالاعتبارالممكنمن

أكبرلهكانفقدأوروبا،فيالحديثةالمسرحيةبدايةإبسن

ذروةأعمالهواعتبرت،الواقعيةالمسرحيةتطورعلىالأثر

الطريقإبسنمهدأخرىجهةومن.المذهبهذا

منسلسلةكتبفقد.الواقعيةعنابتعدتالتيللمذاهب

معالجةالاجتماعيةالمش!سلاتلعضفيهاأصجعاالمسرحيات

أشعهرمن.مهمةرمزيةعناصرأيضاضمنهاولكنه،واقعية

جابلرهيداأم(بم)987الدميةبيتالمسرحياتهذه

نوقظعندمامثل،الأخيرةمسرحياتهوفيأم(.198)

والقوىالرموزعلىاعتمادهاشتدأم(،009)ا!لوقى

.الإنسانمميوةعنالخارجةالغامضة

تشيخوفأنطونالروسيالكاتبمسرحياتوتكاد

.المسرحكتابعلىتأثيرهافيإبسنأعمالتعادلالواقعية

روسيافيالمسرحيةكتابمناشتهر،تشيخوفوقبل

وإيفانأستروفسكيوألكسندرجوجولنيكولاي

ومزج،عصرهمجتمعتشيحوفصوروقد.تورجنيف

طائرهيمسرحياتهوأعظم،والمأساويةالفكاهيةالأحداث

الشقيقاتأم(بم)898فانياالخالأم(،)698النورس

أم(.09)4الكرزبستانأم(بم109)الثلاث

تدريجيا،نفسهاتفرضالواقعيةبدأتبريطانيا،وفي

المثلنفستبنىالذيشو،برناردجورجكتابهامنوبرز

إبسن.مسرحياتفيتجلتالتيوالفنيةالاجتماعية

القرنأواخرفيمسرحيانشاطاأيرلنداوشهدت

عددواشتهر،الميلاديينالعشرينالقرنوأوأئلالتامئكشر

ميلينجتونوجونأوكايسيشونمنهمالمسرحيةكتابمن

سينج.

فقد،العالميتينالحربينبينفرنس!افيالمسرحيةوتنوعت

فياليونانيةالأساطيركوكتووجانجيرودوجيناستخدم

شعرية،دينيةمسرحياتكلوديلبولوكتبمسرحياتهما،

مختلفة.مسرحيةأشمكالاأنويجانواستخدم

كات!أييظهرفلماا!لتحدة،الولاياتفيأما

حيث،العشرينالقرنقبلعالميةأهميةذيمسرحي

الأوروبية.التطوراتتقلدالأمريكيةالمسرحيةكانت

عالميأمريكيمسرحيكاتبأولأونيليوجينوكان

الاسلوبفيالتجربةعنتوقفهبعدمأونيلوتميز.الشهرة

الطويلالنهاررحلةأعمالهأهمومن.المسرحيةوالوسعائل

العشرين،القرنمنايلأولالنصفوفي.الليلإلى

لقيتالتيالغنائيةالمسرحيةالمتحدةالولاياتفيظهرت

.كبيرةشعبية

كتابأهمبيرانديللولويجييعقبرإيطاليا،وفي

عرفهاالتيالاتجاهاتومن.العشرينالقرنفيالمسرحية

والتعبيريةالرمزيهالمدرلممتانالفترةهذهفيالمسرح

فيفرنسافيالرمزيةظهرتوقدالملحمى.والمسرح

بأنتؤمنمدرسةوهيعشر،التاسعالقرنمنالثمانينيات

وأن،الواقعمظاهرمنثانويجانبإلاماهوالظاهر

يجبوإنما،المنطقيبالتفكيرتصويرهالايمكنالحقيقة

الرموز.بامشخدامبهاالإيحاء

الرلغفىألمانيافياستخدمتعبيرفهيالتعبيريةأما

الالتعادأشكالمختلفلوصفالعشرينالقرنمنالأول

المشاهدتشويهإلىالتعبيريونلجأوقدتقريبا.الواقعيةعن

الحركاتاستخداموإلىالملابستصميموطريقةوالإضاءة

أطمسرحمثالوخيرالحوار.فىالمقتضبةوالعباراتالالية

منتصفإلىالصباحمنقيصرجورجمسرحيةالتعبيري

ام(.)169الليل

بيرتولتهوواحدمسرحيمؤلفعامبشكليمثلهالللحمياللسرح

المومميقيةمسرحيتههيلتسعبيةبرختأعمالوأكثر.الألمانىبرخت

أم(.9)28بنساتالثلاثةأوبراالساحرة
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السويديللكاتببالكثيرالتعبيريةالمسرحيةوتدين

دمشق،إلى:مسرحياتهفيوخاصة،!شريندليرجأوجست

أم(بم09)1الحلمالمسرحيةأم(،)898أجزاءثلاثةوهي

أم(.!.)8الأشباحسوناتا

بيرتولقالألماليطورهمذهبفهوالملحميالمسرحأما

المسرحجمهورانتباهلتركيزمحاولةأنجحويعد،برخت

وقد.والاجتماعيةوالاقتصاديةالسيامميةالقضاياعلى

ولكنهأم،459عامقب!!المهمةأعمالهحميعبرختكتب

بعد.فيماكبيرتأثيرذاكان

الحديثةالمسرحية

النانيةالعالميةالحرببعد

منهاأم،459عاممنذعدةلعواملالمسرحتأثر

ومنها،الثانيةالعالميةالحربأحدثتهاالتيال!صبيرةالتغييرات

أدتالتيأضلفازواوالإذاعةكالسيسماجديدةوسائلظهور

منكبيرعددإغلاقإلىمثلا،كالهندأجلاد،ابعضفي

المسارخء

هىتأثيراالحديثةالمسرحيةالحركاتأكثرأنوال!رجح

،الخمسينياتفيفرنسافيظهرالذيمعقولاللامسرح

إلىيفتقرعدائيكونفيالحياةتصويرإلىسعىأسذيوا

انتظارفىالحركةهذهمسرحياتوأشهر.والمعنىالعقلانية

يونسكوأوجينأيضاكتابهاومن.بيكيتلصمويلجودو

جينيه.وجان

منالتخلصحاولتتجصيبيةمسارحظصتمحط

أمري!!افىتأسرالذيالحىالمسرحمنها،الكاتبسيطرة

مدينةفىأنتئأ!دياالمفتوحوالمسرحأم،ء9أعام

الشسرين،القرنم!السبعينياتبحلولولكن.نيويورك

تغييرعلىوعزمهطاقتهمنكثيراالتجريبيالمسرحفقد

العالم.

السويسريالمسرحيةكتابمنبرزالألمانيةوباللغة

أم(،)569الزيارةأعمالهومن،دورينماتريتشفريد

أم(،)649/سادماراتكتبالذيفايسليتروالألماني

وغيرهما.

العشرينالقرنمنوالخمسينياتالأربعينياتوتعتبر

منجديدلنوعالمتحدةالولاياتفيالذهبيالعصر

باديكتا!امنواشتهرالتلفازيةالتمثيليةهوالمسرحية

تشيفسكى.

نشاطاالثانيةالعالميةالحرببعدإنجلتراوشهدت

وكريستوفرإليوت.إس.تيجددفقدكبيرا.مسرحيا

التاريخفيجديدةفترةبدأتكما،الشعريةالمسرحيةفراي

فىوراءكانظرأوزبورنجونمسرحيةعرضمعالمسرحي

الجيلكتابمنالعديدواشعتهر1(.)569غضب

وإدوأردأردنوجونبنترهارولدمنهمالجديدالمسرحي

شافروبيترأورتنوجوستوباردوتوموس!صوأرنولدبوند

وغيرهم.

كتابأبرزكانفقد،المتحدةالولاياتفيأما

تنيسىالعشرينالقرنمنالأربعينياتبدايةمنذالمسرحية

معالواقعيالحوارمزجاوكلاهماميلر،وآرثروليمز

ألبيوإدوارد،المسرحيالعرضفيالتعبيريةالأساليب

نجاحاوولفدزجينيايخافمنمسرحيتهحققتالذي

كبيرا.

تتولىالتجاريةكيرالمسارحبدأتالعشري!،القرنوفي

الطفلشبردساممسرحيةمتل،الجديدةالمسرحياتعرض

(.م1)789المدفون

يستخدمونالعالمأنحاءمختلففيالكتابولايزال

السياسيالظلممنغضبهمعنأطتعبيرالمسرحية

وال!جتماعي.

علىوركزتالثالية،العالميةالحر!بعداردهرتالتجريبيةاللسارح

يخافمن!سرحيةمنمت!هدالصورة!ي.الحديتةاحسرحياتتقديم

ألمجط.لإدواردوولففرجينيا
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العربىالوطنفيالمسرحية

النقادأجمععشر.التاسعالقرنفىالبدايات

مسرحيةأولأنعلىخاصةوالمسرحعامةالأدبودارسو

روايةعنأم(85ء-181)7النقالقمارونأعدهاعربية

بنفسلبنانفيوقدمهامولييرالفرنسيللكاتبالبخيل

مولييرروايةفييغيرولم.أم847عامذلكوكانالاسم

منالإكتارمعالاختمكحاربعضعليهاأجرىبلكثيرا،

وصاغهالبنانفيالعربيالجمهورلتلائمالفكاهةعنصر

بعدقدمثم.عربيةأسماءالأجنبيةبالألممماءواستبدلشعرا

قصصإحدىمنمستوحاةوهيا!لغفلالحسنأبوذلك

عنوأعدمولييرإلىأخرىمرةعادثم،وليلةليلةألف

الحسود.باسممسرحيةطرطوفروايته

أبوفهومباشرةالنقاشبعدظهرالذيالكاتبأما

قدمالذيأم(309-)1833دمشقمنالقبانيخليل

التياللهبأمرالحاكممنها،العربيالتراثمنمسرحيات

وأوزانهاالموشحاتضروبعلىالسماحرقصفيهاأدخل

الأغاني.وتلحينوالإخراخبالتأليفوقام

يعقوبهوقويةدفعةالمسرحيةأعطىالذيلكن

المسرحيوالمؤلفالصحفيأم(219-)9183صنوع

معظمهاكتب،مسرحية36نحوألففقد،المصري

الإنجليزبهاقاوموسياسيةاجتماعيةقضاياوتناولبالعامية

التيالمسرحياتوتتابعت.الخديويعلىخلالهاوحمل

ألوانبكلأصحابهاوحشدهاغربيةأعمالمنأعدت

والترويح.الطرب

تطويرعلىالمتزايدالوطنيالمدساعد.العشرونالقرن

المقاومةفيالرغبةمنطلقمنعامةوالآدابالفنون

اجتماعيةمسرحياتفظهرتوتنويرها،الجماهيرومخاطبة

دفرحالقديمةومصرالجديدةمصرمسرحيةمنهاجادة

محمديديعلىالاتجاههذاوتأكدأم()139أنطون

مسرحياتثلاثألفالذيام(129)2918تيمور

وقد،أفنديالستاروعبدالقفصفىالعصفورمنها

النقديةومقالاتهالقليلةبمسرحياتهتيمورمحمداستطاع

المسرحيللأدبالأساسحجريضعأنالقصيرعمرهرغم

منعددلظهورالطريقتيمورومهد.الحديثالعربي

وتوفيقالشعريالمسرحرائدشوقيأحمدأهمهمالكتاب

.النثريالمسرحرائدالحكيم

مسرحياتام(329-1)868شموقىأحمدقدم

الكبيربكعلىقمبيز،؟كليوباترةمصرع،ليلىمجنون

وتبعه،العربيالشعريالمسرحأسسبهذاووضعوغيرها

أعماله:وأشهر،أباظةعزيزمثلاخرونالنهجذلكفي

قدمالذيالشرقاويالرحمنعبدثم،ولبنىقيس؟العباسة

أحمد،جميلةوشهيدا،ثائراالحسين،مهرانالفتى

مسافربمسرحياتهالصبورعبدصلاحبهملحقث!ا.عرابي

المسرحيةكانتوإذاتنتظر.الأميرة،الحلاجمأساةليل،

قليلةالشكلتقليديةوأباظةشعوقيمنكلعندالشعرية

فقد،المسرحيةوالحيويةالصراعأوالدرامامنالحظ

مسرحياتهواتسمتالحرالشعرالشرقاوياستخدم

الفنيالنضجمنعاليةدرجةالشعريالمسرحوبلغ.بالحيوية

الصبور.عبدصلاحعند

تمثلالذيأم(989-1)898الحكيمتوفيقأما

لنصالحقيقيةالبدايةأم()339الكهفأهلمسرحيته

المسرحيةفنترسيخفىساهمفقد،عربيأدبيمسرحى

هذهمن.قرننصفمدىعلىتواصلتالتيبمسرحياته

الحكمة،مشكلةأوبراكسازاد؟شهر:المسرحيات

الورطة.،الصفقةالحائر،السلطان،فملكلالطعام

منذالعربيالمسرحشهد.الحديثالعربيالمسرح

علىقامتفنيةنهضةالعشرينالقرنمنالخمسينيات

ويوسفتيمورمحمودمثلالكتابمنالعديدأكتاف

عاشورونعمانالخوليولطفيوهبةالدينوسعدإدريس

.رشديورشاد

عربيشكلعنللبحثمتواصلةجهودالانوتبذل

التيالفكاهيةالمسرحياتكانتوإن،المعاصرةللمسرحية

تجاريبغرضالخاصالقطاعمسارحمنعدديقدمها

أنهاشكولا،المسرحجمهورمنكبيرةأعداداتجتذب

المسرحية.النهضةعلىسلبيتأثيرذات

العربي.الأدبأيضا:انظر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مقالاتأيضاانظربها.الصلةداتوالمقالاتاللسرحمقالةانظر

التالية:والمقالات،الأدب،العربى:مثلالمحتلفةالأدب

شوقيحمدأ

حمدأتيمور،

حمدأمحمودتيمور،

درواد!،لبيأ

ليمو،إج

يلكسوما،لىسورندأ

كليفورد،يتسدوأ

!شوندجلاجيريو،لمجلوأ

ديلبباري

.س!.تى،ليوتإ

جون،بوردوزأ

عربمسرحيون

توفيق،الحكيم

نجيب،الريحانى

صلاحعبدالصمور،

أمريكيونمسرحيون

أميري،بركة

وليم،رويانسا

نيل،يمونسا

إروينشو،

جورخس،كوفمان

مايكلجورج،كوهان

بريطانيونمسرحيون

لن،حونسود

وسوليفانحيلبرت

باكتيرأحمدعلي

إدري!يوسص

عبدالتواب،يوسص

درهوا،سيليند

تررآ،ميلى

ليليان،نهيلما

ليفنثورنتونوايلار،

تنيسىوليمز،

لىجو،دفور

يلنولسيرا،رداكو
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حود،يدلىدراتيوماحيمحرالسير،ساري

توم،ردلاشويتودلوحود،يسليبر

سلييرردرششا،لىاشريدرولدها،ستر

واصي!ا،ت!صسيرحورخ،نبماتشا

سلاردحورختو،حود،لرورتيحا

يتوفر!ص،يانرلىرها،كرر،نفيلاحر

حود،شليتمتراجمروأ،سميتلدجو

فرنسيونمسرجون

لاساألعحسدر،وماسدموكا،ألبير

حان،س!!رالىجا،لويأ

مودد!،لىستاورتلىوأليير،شيهرمابو

بولجالىسارتر،ديكارولى

!وقيهـبار!سلايصمويل،ليحيت

ل!،إط!طودحينو،حيرود

بيير،ليشوردحا،حييه

للأبارلكمسدأ،مم!وماد

بالألمانيةكتبوامسرحيون

دوندلفحاعحوهان،حوتهليرتوات،برحت

دريدريش،وريسحاتدحورجبوحر،

أيرلنديونمسرحيون

ميليمحتودحود،سيمرتشون،يسىأوكا

إيطاليونمسرحيون

ا!يحيلللو،ندبيرا

لكمسدرأ،!شك!ت

نموأدأ،تشيحو!

هريك،بسنإ

وجستأ،بيرحمشريمد

رولسمسرحيون

ل!يني!ص،لحوحو

إسكندينافيونمسرحيون

يكالى!ابار،ل!جركميست

مولياديتيرصو

ليدرحكو،لوركاحار!ميا

أسبانمسرحيون

ديا!كبصيحا،
كالد

-!ريسطهو!اأ

يسحيلوسإ

ض!بلو

ريلكا،لك!ا

ولراالأا

الكسحيةالتمثيلية

الساحرةالعروص

وروممانأغاريقمسرحيون

تسميس

يوسأدالوسيوسسمي!سا،

آخرونمسرحيون

موري!،!يترلينك

صلةذاتأخرىمقالات

ياميداحصا

لموسيقيةايا!يدل!صا

الأحلاقيةااحسرحية

ليمو،يروبحركو

توماس،كيد

يستودركر،لورما

سومرتاجهو،موم

وس!سارأ،يلداو

حو&ولسئر،

وليم،وششرلي

حادكوكتو،

ليير،ماريفو

ودلمردأ،موسيه

موض

يمارلي!ضرر،موحو

حح!وأ،سسحويو

فودحوهالىشيلى،

حبمصاأتضاسدحو،اجمسيم!!

دتلروليم!ض،

م!صسيم،كيحور

ديجدلو،كبيرخهو

بدرودولاباركا،يرون

كليس!وشو

بيدسريو

شاسلا!،هاشل

الحمائيةالسرحية

العحزاتمسرحية

أطقنعةاالمسرحية

الموفوعصرعنا

المسرحيةأشكال-أ

الميلودراما-جالمأساة-أ

الملهاة-دالحادةالمسرحية-ب

المسرحيةبنية-2

والرومايةالإغريقيةالمسرحية-3

الوسطىالقرون-4

م0661عامحتىالأوروبىالمسرح-5

لمجاأسما-جإيطاليا-أ

درسمادإبحلترا-ب

(أم008-0661)الأورويةالمسرحية-6

الآشويةالمسرحية-7

(أم085أ-008)الرومانسيةالحركة-8

الواقيةظهور-9

(أم59.ا-009)الحديثةالمسرحيةأ-،

الثانيةالعالميةالحرببعدالحديثةالمسرحيةأ-ا

العربىالوطنفيالمسرحيةأ-2

عشراضامعاالقردفيالبدايات

اعمترولىااغردا!

الحديتالعرلىاطسرح-ح

أسئلة

احسرحية؟أصولشرحليالسائدةيةالمف!إما-أ

الإليرابيثى؟ا!سرحع!كيدتوماسأتركيص2

اطسرحية؟فيالح!صةتؤدحهالديأرررراما-3

علىفرسمالىالمحدتةاحصلاسيكيةا!يتالتىاعدأغواما4

أساسها؟

الحديتة؟والملهاةالقدبمةاللهاةل!!اسؤهـقاما-5

العاطفية؟الملهاةول!!بينهاالاحتلالصمار؟السلوكملهاةما-6

أهميةوما،سولوكليسالإعريتىال!!اتمسرحياتأدتحهرما7

ادسرحية؟هده

أعمالهما؟دىالبشريةالحياةالامعقولامسرح!ضا!صور-يه!8

اهسرح؟فطاشوممانسيةالمدرسةكتا!أشهرم!6

الحكيم.توفيهت!سرحياتلعصرادكر-01

المتمعري؟المسرحرائدم!-11

المسرحيةأشكالمنشكلالأخلاقيةالمسرحية

وكانخط.الميلاديعشرالخامسالقرنفيازدهر

منوالشرالخيربينالصراعحولتدورالعامةموضوعاتها

اللإنسانية.الروخخلاصأجل

وأمجازياعادةالأخلاقيةالمسرحيةأ!علوبوكان

مثلالشخصياتبعضصفاتالممثلونفيجسداستعاريا،

والجهل،والمعرفةوالفقر،،والغنى،والرذيلة،الفضيلة

تدورالمسرحيةوكانت.السئالقاتلةوالحطاياوالجمال

وأالإنحسانبنيأحياناتسمىمجازيةشخصيةحول

وأرواحهم.الناسعامةتمثلالشخصيةوكانت.الإنسانية

كانتالتيالرذيلةشحصيةهوعادةالإنسانعدووكان
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وغالبا.أخرىأسماءتحتأوشيطانشكلفىأحياناتظهر

.والخداعالحيلكثيرةكوميديةشخصيةالرذيلةماكانت

شخصيةفيالكوميديالجانبهذامنالرغمعلىولكن

الحدالغباءمنيبلغالذيالإنسانتمثلكانتفإنها،الرذيلة

الأخلاقيةالمسرحياتويؤدي.الرذيلةفيهتخدعهالذي

.محترفونممثلون

؟الأدب،الإنجليزيبمالمعجزاتمسرحيةأيضئا:انظر

المسرحية.

المسرحياتأشكالمنشكلالديئللأالمسرحية

الرابعالقرنممبعينياتمنإنجلترافيرائجةكانتالتوراتية

وكانت.الميلاديعشرالسابعالقرنحواليوحتىعشر

وحرفيةمهنيةمنظماتوتمثلهاتخرجهاالدينيةالمسرحيات

.النقاباتتسمىمحلية

العهدينقصصعنتعبرالدينيةالمسرحياتوكانت

وحياةوحواءآدمموضوعاتهاأهموشملتوالجديد.القديم

السلامعليهمونوحوإسحاقوإبراهيمعيسىالأنبياء

.والطوفان

فيهامشاهدالدينيةالمسرحياتمنالكثيروضمت

المسرحياتوكانت.محليةوأحداثأماكنإلىإشارات

بعجلتينعرباتعلىوربما،الطلقالهواءفيللجمهورتقدم

فيتقدمالمسرحياتكانتكما.المهرجانعرباتتسمى

المتصلةالموضوعاتذاتالحكاياتمنمتعددةسلاسل

يومين.أويومااسملسلةأداءيستغرقوقدببعضها،

يكونوالمالدينيةالمسرحياتمؤلفيأنورغما

تزالولا.النقاباتفيأعضاءكانواربمافإنهم،معروفين

مدنفيكتبتالتيالدينيةالمسرحياتسلاسلنصوص

محفوظة.ويوركوويكفيلدتمثسشر

المسرحيةبمالمعجزاتمسرحية،المسرحيةأيضا:انظر

الأخلاقية.

الغنائيةالموسيقىمننوعالغئائيةالمسرحية

لعددأومنفرد،لمغنالغنائيةالمسرحيةتؤلفوقد.المسرحية

القصةتكونوقد.مصاحبةغنائيةجوقةفيهمبمنمنهم

فرقةمنفتختلفالمصاحبةالموسيقىأما.دينيةغيرأودينية

علىتحتويمصغرةجوقةإلى)أوركسترا(كاملةمومميقية

مزمارية.أووتريةالةمفاتئتضمهاذاتآلة

القرنأوائلفيإيطاليافيالغنائيةالمسرحياتنشأت

حذوهحذتالذيالأساسوكونتالميلاديعشرالسابع

الإيطاليةالغنائيةالمسرحياتوكانت.الأخرىالبلدان

ترنيميةخطبمنثلاثأوفقربنبينتبادلفيتؤدى

بالآريا.إليهايشارفرديةوأغان

دينياطابعاالغنائيةالمسرحيةاتخذتفقدألمانيا،فيأما

الوثائقأوالإنجيلمنمستمدةمعظمهاوكانتخاصا،

الألمانيالموسيقىالمؤلفوضعوقد،الأخرىالدينية

غنائيةمسرحية003منيقربماباخسبستيانجوهان

.الميلاديالثامنالقرنأوائلفي

المسرحيةأشكالمنشكلالمعجزاتمسرحية

مسرحيةوكانت.الوسطىالقرونفيشائعاكانالدينية

طقوسمنجزءابوصفهاالبدايةفي،تقدمالمعجزأت

إلىالكنيسةمنانتقلتثم.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

التجارنقاباتأعضاءوكان.العامةالميادينأوالشوارع

الأعيادأيامفيالمسرحياتتلكيؤدونإنجلترافيوالصناع

بيدلاخر.حينمنتزدهرالمسرحياتهذهوكانت.الدينية

المقامفيأدبياصارالمسرحيةمنالنوعبهذاالاهتمامأن

المسرحية.:انظر.الأول

،القصيرةالمسرحياتمنشكلالمقئعةالمسردحية

القصورفيتقدموكانتوالغناءالرقصفيهايغلبكان

فيمستوياتهاأعلىالمقنعةالمسرحيةبلغتوقد.الأوروبية

عشرالسالغالقرنمنالأولىالسنواتخلالإنجلترا

علىتشتملالإنجليزيةالمقنعةالمسرحياتوكانت.الميلادي

المناظرإلىبالإضافةوالشعر،والموسعيقىوالتمثيلالرقص

وكانت.وبذخإسرافعنتنمالتيوالملابسالمسرحية

المقنعةالمسرحياتوكانتأخلاقيا،مغزىماتتضمنغالبا

شخصيةبزيارةللاحتفالتقامكانخطالتيالمآدبأثناءتقدم

الأعيادأوالتتويجمتل،بالمناسباتللاحتفالأوملكية

بالزواخ!.أوالدينية

مصمميأكثرهوجونزأنيغوالإنجليزيالمهندسوكان

عاممنفبدءاوإبداعا.موهبةالإنجليزيةالمقنعةالمسرحيات

الشاعرمعمقنعةمسرحياتإنتاجفيتعاونأم506

كثيراأعمالهماوكانت.جونسونبنالمسرحيوالكاتب

منرمزيةقصةهيمفدافةمقنعةمسرحيةبعرضماتفتح

غريبةخياليةشخصياتوتتضمنوالشعر،والرقصالغناء

تصور-وهيالمقنعةالمسرحيةعرضذلكويلي.ومضحكة

غالباأدواروهي،والفضيلةالخيرقوىانتصمار-رمزيةبطريقة

وحاشيتها.المضيفةالملكيةالشخصياتفيهاوترقصتمثلها،ما

المتفرجين.منلهمشركاءمعالممثلونيرقصالنهايةوفي

(؟الفكاهة)أنواعالفكاهةانظر:.الهزليةالمسرحية

)المدهاة(.المسرحيةالكوميديا؟

سرعةعاليةبدرجةتزيد)أداة(نبيطةالخطيالمسرع

الذريةوالجسيماتوالبروتوناتالإلكتروناتحركة
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أجة.عاطاقةفتكسبها،كصبائيةشحنةتحملاكتي،الأخرى

فيتتحركالذريةالجسيماتيجعلالذيالنوعويسمى

الخطيالمعجلإلىويشار.الجسيماتمعجلمستقيماتجاه

ماوكثيرا.للاسعممختصرةصيغةوهي،لياكباسمأحيانا

الأحرمم!الجسيماتومسرعاتالخطيةالمسرعاتتسمى

.الذرةمحطمات

تركيبلدراسةالخطيةالمسرعاتالفيزياءعلماءابتدع

السيراكبريطانيالفيزياءعالموقام.الذراتنوياتوقوى

سأ.تيأرنستال!يرلنديالفيزياءوعالمكوكروفتجون

.م3291عامالذراتلتحطيممسرعأولبإنشاءوالتن

بهاتزيدالتيل!طريقةوفقاالخطةالمسرعاتتختلف

ا!لسرعالمسمىالنوعففي.أسذريةاالجسيماتسرعةمن

تفريغخزادفيالجسيماتتنزلالثابتةالموجةذوالخطى

أنابيبتسمىالأنابيبمنسلسلةخلالأسطواني

اجتيازأثناءوفي.فجواتبينهاتفصلالانسياق

كهرومغنطيسيةموجاتتقوم،الفجواتلهذهالجسيمات

الذيالاتجاهشيسرعتهابزيادةالثابمطالموجطتتسمى

إلىيؤديكهربائيامجالآالموجاتوتوفر.نحوهتتحرك

شعحنتهاعلىللتأثيرنتيجةالذريةالجسيماتسرعةزيادة

منتسسابالجسيماتالانسياقأنابيبوتجعل.الكهربائية

سرعتها.تخفيضدونأخرىإلىفجوة

يسمىالحصه!)الأدوات(النبائطمنآخرنوعوهناك

الجسيماتسرعةمنيزيدالمتحركةالموجةذاالخطىالمسرع

موجةبوساطةطويلواحدأنبوبخلالالذرية

ذاتالموحةهدهوتسمى.مإلجسيمتتحرككهرومغنطيسية

ال!!ربائيالمجالويكون.المتحركةالموجةالعاليةالذبذبات

تحركشيادةالصحيحالاتجاهفي،الموجةمقدمةفي،المتعاقب

اكتسابفيالجسيماتوتستمر.متزايدةلطاقةالجسيمات

نفسها.المرجةبسرعةتنسابدامتما،الطاقة

المقامفىالثابتةالموجةذاتالخطيةالسرعاتوتستعمل

مثل،قوةالأكثرالأخرىاللمسرعاتالجسيماتلتوفيرالأول

التزامني.المعجلانظر:.التزامنيالبروتوناتمعجل

تسريعأشوعاهذامنالخطةات()الأدوالنبائطوتستطئأكبر

فولت.إلكترولىمليون2".إلىتص!!طاقاتإلىالجسيمات

المقامفي،المتحركةالموجةذاتالخطيةالمسرعاتوتستعم!!

تربطالتيبالقوىالمتعلقةالعلميةالأبحاتلأغراض،الأول

بمثابةأيضاتستعملكما.لبعضلعضهاالدرةنواةمكونات

أطب.واالصناعةفيقويةسينيةأشعةآلات

متحركةموجةذيخطيمسرعوأقوىأكبرويوجد

بجامعةستانفوردمركزفي،المتحدةبالولاياتالعالمفي

حتىالإأممتروناتايسرعأنيم!شالجهازوهذاستانفورد.

الجسيماتلتوجيهويستعمل،فولتإلكتروندليون03

لإيداعأو،ساكنةذرات!زمرهومع!تهدفنحو

الجسيماتتوجيهويمكن.تخزيندائرتيفيالجسيمات

هذاعنوينتجرأسيا.تتصادمأنإلىالتخزيندوائرداخل

هدفنحوالقذفعنالناتجةالطاقةمضاعفةالتصادم

يستطعكمصادمعشانفوردمسرعتشغيلويمكن.معين

فولت،إلكترونبليون05لقوةمنهماكلشعاعينإنتاج

ان!:.البوزيتروناتمنوالاخرالإلكتروناتمنأحدهما

حتىمتعرجةمساراتفيالأشعةايوجهثم.المضادةالمادة

التصادمفينئكلنرأسيا.تصادمابعضيمبعضهاتتصادم

وتحمل.البوزونانظر:.مشحونةغيرضعيفةبوزونات

التيالضعيفةالنوويةالقوةالذريةتحتالجسيماتهده

البوزوناتالعلماءويدرس.الذراتمراكزداخلتعمل

الضعيفة.النوويةأطقوةأعمقفهمإلىللتوصل

الموجات،السرطانبمالجسيماتمعجل:أيضاانظر

السينية.الأشعة،الكهرومغنطيسية

م(.836-؟هـ،36؟)الأجلىعب!مسروق

التابعينكبارمن.الكوفيأسكمابنالأجدعابنمسروق

يقالوو!.النبىحياةفيأسلمواالذينالخضرم!تفيوعد

كتيروهومسروقا.شسميوجدثمصغيروهوسرقإنه

وقيل:منه"،للعلمأطلبرأيت!!ما:الشعبيقال.المناقب

:يقولمعينبنيحيىوكان،شريحمنبالفتوىأعلمكان

أحدمسروقوكان".مثلهعنأيسألاثقة"مسروق

وكان.ويفتونيقرئونالذينمسعودبنعبداللهأصحاب

وشهد،القادسيةيوميدهشلت.قدماهتتورمحتىيصلي

أخرخ!بها.ومات،السلسلةعلىزيادوودلاه،علىحروب

وغيرهم.الستةالكتبأصحابله

فيتستخدم)آدة(نبيطةالمئز!المسطرة

الضربأساساتتضمنالتيالسريعةالرقميةالحسابات

.مسطرةهيئةعلىتكونماعادةوهي.والقسمة

القرصذات،الدائريةالمنزلقةالمساطرأيضاوتستخدم

بنفسالمساطرهذهوتعمللها.المركب،المتحرك

وللجهـ%أداةأساسا،المنزلقةالمسطرةوتعتبر.الأسلوب

مقسمتينمسوتينبتنظيمقم،المثالسبيلفعلى.للطرح

المدرجالمقياسفيالصفرأنولنفترض،متعادلبشكل

العلويالمدرجالمقياسفي4الرقمتحتموضوع،السفلي

علىالموجودةالأرقامأننجد(.أدناهالشكلفي)كما

المقياسعلىالموجودةتلكمنأحجرالعلويالمدرجالمقياس

فيالمدرجةالمقاييسهذهاستخدامويمكن.بأربعةأعسفليا

المدرجالمقياسانزلاقبمجردالطرحأوالجمععملية

أصسفلي.ا



087654321901

18701

مضاعفةأجلمنالمساطرامستخدامأردتإذاأما

وضعالأعداد،لوغاريتماتفاصلبخطفعلمالأعداد،

التاليالشكل)يبينالعلاماتعلىبالأرقامتعريفيةبطاقة

موجودرقمكلويعتبر(.القبيلهذامن،مدرجينمقياسين

المقياسعلىالموجودالرقمضعف!أالمدرجالمقياسعلى

فىأو!إلرقممافإذا.مباشرةأسفلهالوأقع،بالمدرج

،أالمدرجةالمسطرةفي3الرقمتحت،بالمدرجةالمسطرة

الشكلفيأيضاونجد3.يكونأنلابدفيهالمضروبفإن

ماتمتإذاأ،المدرجالمقياسأرقاممنرقمكلأنذأته

فإنه،بالمدرجالمقياسعلىأسفلهالواقعالرقمعلىقسمته

امعتخدامكيفيةيوضحكا2،القسمةحاصليعطناسوف

للقسمة.المدرجةالمقاييسهذه

منتتكون،المحسنشكلهافيالمنزلقةوالمسطرة

منكلوتتمتع.منزلقأولممطبجزء،مزودةمسطرة

لوغاريتميةمدرجةبمقاييسالمنزلقوالجزء،المسوة

ويستخدم.المتناظرةحوأفهماعلىمطبوعة،متشابهة

خطعليه،شفافةمادةمنمصنوعمؤشرأومنزلهت،ذراع

علىالمتطابقةالنقاطتثبيتفي،الوسطفيرأسي

حلفي،المنزلقةالمسوةوتستخدم.المدرجةالمقاسس

إيجادوفيوالتكعيبوالتربيعوالقسمةالضربمسائل

المساطرهذهبعضوتتميز.والتكعيبيالتربيعىالجذر

أكثرمسائلحلأجلمن،إضافيةمدرجةبمقاييسالمنزلقة

تعقيدا.

بالمسطرةالإلكترونيةالحالحمبةالالةاستبدالتمولقد

جمئأداءالحاسبةالآلاتوبإمكان،كاملبشكلالمنزلقة

الرياضيةالمسائلحللىأساساتستحدم)أداة(نبيطةاللنزلقةالمسطرة

والقسمة.الضربذلكفىبماسرعة
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وسهولةأكثربدقة،المنزلقةالمسطرةبهاتقومالتي،الوظائف

أممبربسرعةوعادةأبر،

.(-أم119،هـا32)9محمود،المسعدي

التونسىالأدبفياللامعةالأسماءأحدالمسعديمحمود

جامعةمنمتخرجالعربىالأدبفيمبرزوأممتاذالمعاصر

فيهامحققاوالفرنسيةالعربيةالثقافتينجفلين.السوربون

لم"الأدب:الشهيرةالقولةصاحبوهو.تبعيةدونالنضج

".لايكونأومأساة

العربيةللغةأعادجديدبأمعلوبالمسعديطلع

والأصبهانيالتوحيديعصورفيالقديمةإشعراقتها

ذلكفيالسائدةالفكريةالتياراتمنمستوحاةومضامين

.الوجوديالمذهبلاسيماالعهد،

مولدقال،أبوهريرةحدثالسدبممؤدفاتهكلفي

الحقيقيالمسعديبطلكان،والطهارةالسندباد؟النسيان

نقدهفيحسينطهقال.الدائمصراعهفىالإنسانهو

لهواممتجابتإذعانالغتهلهأذعنتفقدكاتبخاء!أماللسد:

لهاستجابتقدتكونأنوأخشىوعنادمقاومةغيرفي

يشقبأنأحياناوأغرتهنفسهافيأطمعته،ينبغيمماأكثر

عسرا".أمرهامنويرهقهاعليها

العربيةالقصةفيمتميزةأدبيةظاهرةالمسعديمثل

فيالعربيةالروائيةالكتابةتطويرفيدورهلهوكان.الحديثة

النقادبعضكانوإن،المستمرةتقاليدهامنتأصيلهااتحاه

مكتملأسلوبهلأنمحدوداسيظلتأثيرهأنيعتقدون

لاتتحملهانقاوةفىمغرقةفلغتهللتطوير،قابلغيربنفسه

العصر.روح

منالأدبيةالمباحثمجلةتحريرالمسعديمحمودترأس

للقصةكنجمظهروفيهاأم،479سنةإلى4391مشة

العالممجلةفيللشعرنجماالشابىأبوالقاسمكانكما

المباحث.مجلةظهورقبلاختفتالتيالأدبي

كانعديدةحكوميةمناصبالمسعديمحمودتقلد

)البرلمانالنوابمجلسورئاسةالقوميةالتربيةوزارةأهمها

(.التونسي

؟هـ،اهء-؟)كلىامب!مسعر

أبوسلمة،عبيدةبنظهيربنكدامبنمسعرم(.-772

فيالأعلامالأئمةأحدشئالعرأقالكوفىالهلالي

فيشكاكاوكان.والإتقانبالتثبتعرف،الحديث

فيإلاحديثهمنشميءفييخطئلم.حديثه

كانولذا،غيرهكيقينشكهوكانواحد.حديث

ابنأنشدوفيه،وحفظهأخطائهلقلة،الميزانيسمى

:المبارك
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مالحاجليساملتمساكانمن

كدامبنمسعرحلقةفليأت

وأهلهاوالوقارالسكينةفيها

الأقواموعليةالعفافأهل

وغيرهم.الستةال!ضبأصحابلهوأخرج

الكرمانى،الظر:.الكرمائيإبراهيمبنمسعود

إبراهيم.بنمسعود

؟هـ،004-؟)الدمشقيمسعودأبو

بنمحمدبنإبراهيمالدمشقيمسعودأبوأم(.010

حضيراسافر.الحديثعلماشيمبرزمجودحافأعبيد.

وحراسانوواسطوالأهوازوالبصرةببغدادوكتب

ذرالهرويأبوعنهوروى.العلماح!حابرأعنوأصبهان

عنايةلهوكانت،نوآخررواللالكائيالسهميوحمزة

أحاديثوروىالصحيحينأطراففصسف!،بالصحيح!ت

فيهجزءعلىوقفت:الذهبيا!قا.المذاكرةصعبيلعلى

بإمامته.يقضيمسعود،الأبيمعللةأحاديث

الحسنبوأ.(م759-؟هـ،643-؟)ووديا

إلىويرتمبسبه،المسعوديعليبنالحس!تبنعلي

أغرنالدايةفيببعدادولدمسعود.لنعبداللهأ!محابيا

وا!معبمصر.كانأ!سطاطباوتوفي،الهجرياشابع

لعصرهالأدبيالتراثبمعظمالإحاطةمنفتمكن،الاطلاع

زار،طويلةبرحلاتالمسعوديقام.العلومأنواعوبمختلفى

،م519هـ،303عامشارسبلادمثل:،عديدةأقطارافيها

وفلسطينأصثمرقيةاإفريقياسواحلروالص!توسرنديبأ!ندوا

،م569هـ،345عامبمصرونزأ!.العربوحزيرةوتركيا

متقطعة.رحلاتفيمشة04منأكثرأمضىأنهيعنيوهدا

شهرتهعلىشعهرتهاطغتعديدةمؤأغاتوللمسعودي

العربمنالأمأخبار،الذهبمروجمنها:،أسةرحابوصفه

أبادهومنأخبارالزمانبموالإشرافالتنبيهوالعجنمبم

مادةيتناولوهوجزءا،ثلاثينفييقعالأخيروهذا،الحدثان

:للمسعوديالأصيلةالآراءم!ر.الصحيحبمعناهاالجغرافيا

برافصارالبحرعنهانحسرثم،بحراكانماالأرضرامنأن

"إن:فقالالنهرمراحلالمسعوديوناقش.الزمانمرورعلى

سبقولقدونشورا".ونشئاوموتاوحياةوهرماشمبالاللأنهار

موريسوليمالشهيرالأمريكياالعالمهذابرأيهالمسعودي

تقسيمإليهينسبالذيهووموريس،قرونتسعةلنحوديفز

مراحل.إلىالنهرمجرى

أحربياالخليجعلىتطل،عمانمعلطةعاصمةمسثط

مساحتهاتبلغ.الغربجهةمنالسلصنةأيحدالذي

نسمةمليوننصفنحوس!صانهاعددويبلغ2،كم032)0

محتلروىظملة!الأ-ةااحسواتافيالمديةشهدتوقدى.سمةمليونلصرونحوسكالهاعددويبلغعمالىسلطهنةعاص!ةمسقط

ال!صرى.ممسقطمايعردصهاكوأصتى،والاقتصاديةشالتعليميةالعمراليةالمجالات
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مسقط.مدبةمعالمم!الصحوةبرج

فيمسقطشهدتوقد.أم399عامتقديراتحسب

المجالاتمختلففىشعاملةنهضةالأخيرةالسنوات

بسببالمدينةوتضخمت،والاقتصاديةوالتعليميةالعمرأنية

.الكبرىبمسقطمايعرفهناكوأصبحإليها،الهجرةتزايد

العاصمةجغرافية

فهينشأتها.منذوبالتجارةبالبحرتارلمسقطارتبط

المنطقة،دوللكلبالنسبةمهموحيويجغرافيموقعذات

السلطنةمناطقأكثرالباطنةسهلجنوبينتهيفعندها

واديينتهيوإليهاواقتصعادا،وعمراناسكانيةكثافة

الجبليةعمانداخليةيصلالذيالانكساريسمائل

والبحرية.الساحليةعمانببيئةوالواحية

خليجوشمالأ،الشرقيالحجرجبالجنوباوتحدها

صالحةكثيرةمرافئوبه،كم002طولهيبلغبساحلعمان

علىنفسهامسقطشهرةقامتوقد.الجيدةالموانئلإقامة

اليومالوظيفةهذهفقدتولكنهاميناء.أنهاأساس

موانئحولهاانتشرتكما.المجاورةمطرحبهاواضطلعت

وقنتبوالسيبأسستانوامسيدابمثل:الأسماكصيد

03523عرضخطيبينمسقطمنطقةوتقع.والخيران

شرقا.955و58طولوخطيشمالأ4523وه

والشرقية.والدأخليةالباطنةمناطقمعإدارياوتشترك

مسقط،محافظة-أمن:إداريامسقطتتكون

وهيهكتار(922!008)2كم00023ومساحتها

ومساحتهاالغربفىاسميبأ-:بلدياتأرلغمنتتكون

2.كم124ومساحتهاالوسطفيبوشر-ب2.كم025

2.كما13ومساحتهاالشرقفيالكبرىمطرحج-

2.كمأ،451ومساحتهاالشرقيالجنوبفىد-العامرات

جبالوتشغل2كمأ)023ومساحتهاالقرياتولاية2-

وظيفياتابعةمناطق3مساحتها.معظمالشرقيالحجر

بمعسقط.المحيطةالثلاثالإداريةللمناطقوإداريالمسقط

مسقط.بهتتمتعالذيالحضاريالجماللمساتجانبإلى

العينإليهترتاحوءابداعاجمالأسطحهاشكلزادهافقد

لكل،مهمةقطاعاتثلاثةمنتتكونفالمنطقة.والنفس

ووظائفه.أهميتهقطاع

إلىالحمراءرأسمنطقةوتفصله.الساحلخط

شديدوشرقي،الموانئقليلالامتدأدمستقيمغربى:قسمين

والجزروالرؤوسوالخلجانالجروفبهوتكثر،التعرج

لهالجبالمتاخمةبحكم،النباتمنالعاريةالصخرية

فىأقيمالتيالطيعيةبمرافئهغنيالجزءوهذأ.مباشرة

للصادراتقابوسميناءوهي،السلطةموانئأهمبعضها

تنتشركما،النفطلتصديرالفحلوميناء،والواردات

مصعباتعندالمديةاللاجونوبحيرأت،المؤقتةالشواطئ

.الكبيرةاللأودية

وفيهشرقا،ويضيقغربايتسع.الساحلىالسهل

والمرافقالمهمةالطرقوشبكةالرئيسيالعمرانيتركز

للأنظار.لافتوتناسقدقيقتخطيطفيالضرورية

ى؟حص-!ص-؟د-!لم!؟س!3ير،برء،/!-7!زر+ضير!صثرححبرعع!!ص،ص

مسقط.فيالطرقشبكةبهاتتميزالتيالجبليةالشرايينأحد
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الرسوبيةأصاريةاصخورهاتظهر.الشرقىالحجرجبمال

سمائلواديجوانبعلىالجيريةمإلصحوروالمتحولة

فيم002مابينارتفاعهاويتراوح.حطاهـأوواديالخوضر

قطعتهاوقدوجنوبا.شرقاأم0002منوأكثرأصغربا

منالعديدأ!اتعرض!اكتيوالان!صساراتالتعريةعوامل

تحديدعنالمسؤولةوهي.المنفردةأغمماواالجبليةأصسلا!علا

الجماللمسةوإضفاءالوقشبكةوامتدادأمحمرانارقعة

بالمنطقة.المحتلفةأضوزيعاتاعلى

الجوفيةألمياهاعلىيعتمدونالماضيشيأحسكاناكان

أعمرانامإتساعول!ش،المنطقةفيوالعيونالابارمن

منتقريبا%02إلاتغطيالمياههذهتعدل!اأحسكاناوتكاثر

تحليةمحطاتعلىالاعتمادبدأأسذار.المنطقةاحتياجات

وعيرها.الغبرةفيالياه

فيهيص!!قصيرمعتدلبشتاءمسقعطمناخيتميز.المناخ

الإعصاريالمطرلمجركزوفيهم،02إلىالحرارةمتو!مط

أاللأمطاراهطوا!متوسصأويصهم!،الجويةالمنخفضاتنتيجة

توقفصالأمطارهطوللايسببر!شويا.ملمأ."إلى

أمابها.الماءوتصريفلنائهالجودة،الطرقعلىحةالحر

حرارةدرجةفيهترتفعوطوي!!،وحارجاففهوالصيف

ويوليو.يونيوشهريفيخاصةم45منأكثرإلىالنهار

اشتيالسواحلقربالنسبيةالرطوبةدرجةفىارتفاعيم

.الحرارةدرجةارتفاعمنتزيد

العاليةالحرارةهذهتحملالس!صانقدرةفييعدول!ا

والمساجد،،المساكنفيأخكييف!اأحهزةامعتخدامدون

يصعبفبدونها.أ!ساعةواوالتجارةالخدماتومكاتب

نظماقلتأنبعدوخاصة،البشريالنشاطمنبكثيرأ!ياما

تصميمهاوأصبح،المساكنفيأضقليديةاالطبيعيةالتهوية

موادأنكما.التكييىأجهزةاسعتحداميحتمالمعماري

حرارةتمتصوالحديد،الإسمنتوبخاصةنفسها،أجناءا

.حرارةفيزيدهاالمبانيداحلفيالشمص

السكان

نسمة6062215إلىمسقطسكانعددوصل

سكانجملةمن33%نحوأيأم،399تعدادححسب

رلغمنذ،فقصأنسمة000.05كانواأنبعد.السلطهنة

الخدماتمجالفيالعامل!تالأجانبمن%47منهم،قرن

هندو!ميةآسعيويةعناصرمنومعظمهم،والتجارةوالصناعة

وقلة،والأردنومصرالسودانمنعربوهناكنصرانيةأو

وغيرهم.رولي!تالأوامن

نسمة؟876188أجالعةاأحاملةاالقوىمجموعومن

الإداريةالأعمالفىيعملونأ!مانيين،امن%04فإن

فييعملونأحانبوالباقون،والدفاعأسشرطةواوالحكومية

البناءوأعمالوالصناعاتالتجارةمثلالختلفةالحدمات

.!!..ا!.والح!واشراعةالعامةوالنظافة

أجلدياتافيحالياالسكانيةالتجمعاتأه!اوتتركز

ال!تية:وال!حياء

الس!!ان،من5.38%فيهاويتجمع.الكبرىمطرح

أهمهامنسكنيةتجمعاتتتبعهااكتيمسقطوتضم

تضمالتيومطرح.إلخ...قشب،البستانمحيداب،مسقصأ

...الإعلام،قابوسمدينة،القرم،روي،أرسيت،م!إح

إل!.

يتجمعونالسكانمن%26وبهاالوسمطفيبوشر.

الحي،أ!زاراتاالخوير،أهمهامنسكنياحزامر22في

إلخ....غلا،يبةأحذا،شاعلدا،الغبرة،سيلدبلوماا

،السكانمن%27وبهاأكربافي.السيببلدية

الحقرض،،أصسيباأهمهامنلمم!ضيامجمعا122

الرسيل،العاديات،المعبيلة،أحالموا،الجامعةمجمع

أ-ةإ...البحائصوادي،الصناعية

سكنيةمحلة13والس!!انمن5.8./ودها.العامرات

..الحاجز.،حجلوت،عديوادي،النهضة،العامراتمنها

إلخ.

العمرانيالتطور

الازدهارمرحلةمنذأمحاصمةاعلىالس!صانلتدده!كان

دولفيوتشجئالعماني!تأم،079عامبعدالاقتصادي

عمانإلىالعودةعلىإفريقياشرقيوفي،العرليةالخليج

التنميةمشروعاتفىللمساهمةأ!مأموارؤوسومعهم

منالعمانيينهجرةوكذلك،والاجتماعيةالاقتصادية

واستقدام،المتاحةالجديدةالعملفرص!لا!شثمارأسداخلا

المهارةدرجاتبمختلف!،الأجنبيةاالعاملةالأيديآلاف

رصدتهاالتىوالتحضرأكنميةامشروعاتلتنفيدالمطلوبة

.!سقصأفياضطوراسماتمروالجسورالحديثةالطرق



سكانتزايدفيأثرهذلكلكلكانبمالختلفةالخططلمسقط

كثيرا.العمرانرقعةفاتسعتمسقط

مسقطفييتركزأم079عامقبلالعمرانكان

الشماليةالحافةبينفيماأيوبوشربمورويوالقدمومطرح

فيوبخاصة،ذلكبعدولكنوالبحر،الشرقىالحجرلجبال

لها!و!التىالسيبنحوغرباالزحفبدأ،الثمانينيات

مستقبلا،سكانيةكثافةالعاصمةمناطقأكثرتكونأن

زحفولقدإليها.الوصولولسهولةبها،السطحلاستواء

ماخضعسرعانولكنعشوائيا،الأمرأولفيهاالعمران

السيبوأصبحتالتحسيناتعليهوتوالتللتخطجط

متقدمة.حضريةمنطقة

والجديد،القديمالحوضمناطقإلىالعمرانزحف!كما

الصناعية،الرسيلمنطقةثم،قابوسالسلطانوجامعة

أرضراستخداموصل،ام099عاموفي.المرتفعومعسكر

التافي:الوضعإلىالعاصمة

معظمهافيوجبليةمستغلةغيرارض2أكم763،

بنسبة2كم093بمالأراضيمجموعمن%(76.)7أي

)أي2كمأ47استخدامها،محظورأرض9.61%

للإمعكان،2كم45بواقعفعلاالمستغلةالأرضهي%(4.6

زراعي،نشاط2كم23،متنوعةحكوميةمنافع2كم42

صناعي.نشاط2كمأ8ثم،تجارينشاط2كم02

فمن.وجيزةفترةفيمتميزاتطوراالعاصمةتطورت

بعضها،الانكم025إلىأم759عامالطرقمنكم05

واحداتجاهفيمساراتتلاثةبه،الأولىالدرجةمندولي

بعضعليهأقيمتكما.قابوسالسلطانلشمارعوهو

المطار،وبرج،الصحوةبرجمثلالأبراجأو،العاليةالجسور

السلطنة،فيالأولىالمدينةولأنها.بالسيبالكتابودوار

سواء،خاصةأهميةالدوليةمنافذهاالحكومةأولتفلقد

العمانية.المششفياتوأحدثأكبرالسلطانىالمستشفى

255مسقط

العامة.الادارةمعهدمكتبة

مطارفأقيم،والسلعالبضائعأوالركابحركةأجلمن

حالياويجري.بموحقابوسميناءثمالدولىالسيب

خدماتهما،علىالطلبازدياديىاكبامنهماكلتويم

ميناءأرصفةبعضتخصيصبصددأصسلطةاوأنخاصة

علىالمهمالحيويموقعهابحكمالحاوياتلتجارةقابوس

العالمدولخدمةعلىوقدرتهالعربيالخليجمدخل

الخارجية.

ممسقطأقا!ط،والثانيةالأولىالخطينخلالومن

شبكاتمنالحيويةمرافقهامعظم-المدنمنغيرهاقبل-

والغازالصحىوالصرفالماءوخطوطوالهاتفالكهرباء

اكشالأخرىالخدماتاستوفتكما...إلخ.الطبيعي

المعيشة.مستوياتوارتفاعالسكانيالنمويتطلبها

العامففيكثيرا.المدارسعددزادالتعليممجالفى

الابتدائيةالمدارسعددكانأم98911099الدرالحمي

بينمناصفة)22838طلابهاعددبلغ،مدرسة46

82الإعداديةالمدارسبلغتوبينما،والإناثالذكور

تسعوالثانويةطالبا،21)186طلابهاعددبلغمدرسة

مدارسخممه!غيرهذاطالبا.720.5وطلابهامدارس

!ء

بقسمحيولوحيةصورايراجعونقابولرالسلطانجامعةمنطلبة

حيا.اسلجيوا
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بعضإلىإضاشة.متومعطةوكلياتوتجاريةإسلاميةثانوية

أ!ندية.واوالأمريكيةأجريطانيةاأجاتللحاالأجنبيةايدارس

الدراسيأصعامافيأيشقطعام!!بعدو

التدائيةمدر!عة55مسقصأأصئفيأم،19921199

في07).00طلاببمجموعثانوية21وإعدادية4و.

هناككانالصحيةالخدماتمجالوفي.الثلاثالمراحل

عددهاارتفعثم،فقصأصغيرانمستشفيانأم079عامفي

خوأسة،،نيأصسلصاأامتل،رئيسيةمستشفياتثمانيةإلىالان

مراكزتسعةعنفضلا.أ-ت.إ..الجامعي،الرحمة،النهضة

الوحداتغيرهذا.وقائيةصحيةوحدة18وصحية

.عماننفطوشركةفشرطةواطدفاعالتالعةالصحية

مال!تالفترةفيالعمرانيةالتطوراتاهمدلخيصويمكن

المرحلةفي-أ:التاليةالأردغاالمراح!!فيأم6!.0791

/يررشارعتحولأم759-0791عاميب!تالأولىا

للبقالةالحديثةبالمحلاتيعجتجاريشارعإلىالحميرية

أحصاخمنوبدلأ.والمستوردةالكخربائيةوالسلعالأقمشةوا

س!ضيةعماراتأقيمتالأخشابواالسعف!وعشعغ!الصفيح

قابوسرلمدينةالتخصيطابدأ.أ!راراتواللموظفينحديثة

أصلقيامالحاصةالأموالارؤوسوبتشجيع،الدائريةبشوارعها

حيوهو،المديمةأحياءأ،جملالتخطيطكذلكو،بذلك

منالمتناثروالتلوثالازدحامعنيبعدالذيالقرممرتفعات

جوانبها.وعلىالمرتفعاتسفوحفوثوالطرق،أ!ساعاتا

أزيلتأم7591089عاميد!تالثانيةالمرحلةوفي2

تحطيطههاوأعيد،أطعمالفقيرةومعساكنقديمةأحياءعدة

مبانيمنكثيرتجديدتم.مخا!مبةوشوارعحديثةبميادين

وفيبهاتزدحماضياأ!رشاظاهرةعولحترالجديد،الوادي

وتجددتأ!ام،االمطثرإلىتسيءلابحيثورويمطرح

ومدينةغلامنكلفيلالعمالالخاصةألمقاولينامباني

فيطريقهاتأخذالحديثةأصعماراتابدأتكمابمالنهضة

أ!زاراتابحيالفيلاتوالتشرتبالخوير،الس!صيةالأحياءا

عاميماب!تأي،ال!خيرتينالمرحلتينفيأما3-.أسعفاراتوا

العاصمةتجميلعملياتبدأتفقدبمأم0891-099

وتيسيرأضحتية،االبميةكلاستكمالمعجنبإلىجنبا

أ!قاوإنشاءالعلويةالجمسورمدمث!!ألمطلوبةاالخدمات

أجستان،واالقرمشاطئلحيأضموذجيةاأغرىاوبناءاخسريعة

س!شمنملحقاتهابك!قالومرالسلطانجامعةولناء

الرياضيةأسماحاتواوالطلابالتدريسهيئةالأعضاء

شم!!حتىأ!همناعية،االرسيلمنمقةأبناءتمكماوالمسجد.

التالي:اخحواعلىالعاصمةمساحةمن%4.6العمران

السكن.لأغراضأر!ه!قطعة844)478

.التجارةالأغراضأرضقطعة0483

الصناعة.االلأغراضأرضأقصعة020.2

.يلررأضحارياالحيشهوسطالساعةبرجمدان

حيثمنالخامسةالمرحلةفيبالعمرانأ!نايةاوتزداد

يدفعحيثوتجميلها،البيئةوتحس!تأصيالةواالتخطيط

بلديةمبنىبفوزذلكوت!طل.أ!الجمامنمزيدإلىالجمال

المدنمسابقةفيالأولىبالحائزةأم499عاممسقط

مسقطفيالعمانيةالخارجيةوزارةمبنىوفاز،العردية

المسابقة.نفسفيأم599عامالأوللالمركز

الزيارةمناطقوأهمالثقافيةالحياة

طريقعنالعامالثقافيالنشاطأمرالدوأسةتغفللم

ي!صادالتلفازيفالبث"الحديثةوالإعلامالاتصالوسائل

البثأما،الليلساعاتوبعضالنهارساعاتيغطي

صحفعدةوهناكبمأسومامعظمافيستغرقالإذاعي

الثقافيةالمؤسساتطريقوعنبموأسبوعيةيوميةومجلات

إليهتدعىالذيبالقرمالثقافيأخاديامث!!،الختلفة

والمنتدى،العامةالمحاضراتلإلقاءالمرموقةالشخصيات

الصحافة.وناديالعلميوالنادي،بالسيبالأدبيا

الوطنيالمتحف،الدولةأقامتهاالتيالمتاحفومن

قواتومتحف،الطبيعيأضاريخاومتحف،العماني

مكتباتخمسوهناك.الطفلومتحف،المسلحةالسلطان

ومكتبة،الإسلاميةوالمكتبة،الجامعةمكتبةمنها:رئيسية

عمانمركزإلىإضافةبمأ!نيةاوالمكتبة،أمحامةاالإدارةمعهد

التقليدية.للموسميقى

الهرمقمةواعتبارها،مسقطس!!انعددلزيادةونظرا

بمسقطنجد،التجاريةومراكزهاأسواقهاوأكبرالسلطةفي

رويفيالسلعلختلفرئيسيةتسويقمراكزخمسة

تسعةبخلافهذابموالخوضوالقرمأسميبواومطرح

وحضراواتلحوممنأخذائيةاالحوادأجيعتسولقمراحص

المتجولونالباعةتماماوينعدم.مستوردةأومحليةوفواكه

مسقط.شوارعح!لمن

-،+3،-خت!"أ،"!ل!ص!
ا"

،ألم!أ!
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المصحرفيةالخدماتالتجاريالنشاطخدمةعلىوتقوم

هناكبل.والأجنبيمنهاالوطنيمسقطأرجاءفيالمنتشرة

فيالسياحيةالمناطقأشهرومن.الماليةللأوراقسوق

بندروفيالبستانشرقيالصخريةالسواحل-أ:مسقط

بندرحتىالعذيبةمنالشواطئ2-.الخيرانوبندرجيشة

السواحل3-.السيبساحلامتدادعلىوكذلك،خيران

بعضء-.المزارع-4.والديمانياتالفحلجزرفيالمرجانية

وعبر،وازكيالرسيلبينكالتيبالجبالالمحفوفةالطرق

قديمةآثاربهاأثريةمناطق6-.قرياتحتىعديوادي

داود،أبورأس،خيرانلندر،جيثةبندرفيوالمقابرللقرى

الميرانيمثلالأساسيةالقلاع7-.الملحخور،القريات

.والقرياتوبوشر،مطرحوقلعة،مسقطفيوالجلالي

منطقةأ-.مسقطفيالتقليديةوالمساكنالقصوربعض8-

والسيبمطرحفيالمميزةالأسواق-ا..العلمقصر

الضيقة.والطرقالقديمةالتقليديةالسلعحيثوالقريات

والوادي،وريامالطيعيةالقرمحديقةمثلالعامةالمرافق-أأ

.المعارضأرض-21.إلخ...والسيبالجديد،

همبنى25فهناكمسقطفيالحكممؤسساتعنأما

ومبنى،والإسكانالخارجيةمبانيأجم!هامن،للوزارات

التنمية،كمجلعه!المتخصصةوالمجالس،الحثسورىمجلس

.لسفاراتوا

ومن،والجوامعالمساجدعشراتمسقطفيوتنتشر

والسيب.والخوضبرويقابوسجوامالسلطانأشهرها

وهي.الجامعةومسجد،والقرمبالخويرالذواويومسجدا

منوتتعمئللمئاتومكيفةبالسجادمفروشةجميعها

بينهناولافرق..والجمعالعيدينصلواتفيالمصلين

.الأخرىالمذاهبمساجدمنوغيرهاالإباضيةمساجد

تبلغلموإن،حديقة22منهافيوجدالعامةالحدائقأما

الكبير،الوادي،رياممنهاببركاء،النسيمحديقةشهرة

إلخ....الخوض،بالقرمالطبيعيةالحديقة

.يومبعديومابالشبابالسلطةاهتمامويزداد

الألعابلخت!فبمسقطالتسعةالأنديةإلىفبالإضافة

الدوليةللقاءاتالرياضيبوشرمجيميوجد،الرياضية

السلطنة.فىالرسميةوالاحتفالات

الاقتصاد

عامقبلمتواضعةومحليةقليلةكانت.الصناعة

الجديد،والواديالحميريةفيمركزةوكانتأم079

إلىالحاجةازديادمعولكن.المدينةمسقطمنلقربهما

منالعائدةالأموالرؤوسوالممتثمارالدخلمصادرتنويع

الخاماتواستخدام،السكانزيادةوتوظيف،الخارج

الكليوالاعتمادالاقتصاديةالتبعيةحلقةوكسر،المحلية

إنشاءوبدأالصناعيةللتنميةالتخطيطبدأالاستيراد،على

مساحةعلىأم839عامالصناعيةالرسيلمنطقةهيئة

وغربيكم،أ.الساحلمنالجنوبوإلىهكتار،001

يربطالذيالرئيسيالويقوعلىكم،45مسقط

مختلفوقدمت.الباطنةإلىبالطريقوالموانئالعاصمة

مصنعا07الانضمتحتىللمستثمرينالتسهيلات

والرخاموالجلودوالملابسوالمنسوجاتوالورقللإسمنت

.والمشروباتوالأغذيةوالأنابيب

مناطقفىبتنميتهاالصناعةلامركزيةخطةوهناك

والعذسة،بالسيبوالموالحالمعبيلةمثل،بالعاصمةأخرى

الجديدةالمراكزغيرهذأالكبير.الواديثمببوشر،وغلا

العاملةلليدزالوما،ترويأوصلالةأوصحارفيالبعيدة

.القطاعهذافيالغلبةالأجنبية

مصنعا،835بمسقطاليومالصناعيةالمنشاتوعدد

صغيرةصناعاتمنها،عمانيريالمليون182رأدعممالها

وغيرها.كالخياطة

للعاصمةالأساسيةالتجاريةالوظيفةبحكم.التجارة

،ام739عاموفي.الدائموجودهالتجاريللنشاطكان

النشاطهذافيل!نظرعمانوصناعةتجارةغرفةأنشئت

جدوىودراسة،عنهالمتخصصةوالمجلاتالأدلةوإصدار

أعضاؤهاوبلغ.العمانيينوتدريبالاقتصاديةالمشاريع

عضوا)53916منهم،السلطنةكلفيعضوا.59138

وحدها.مسقطمن

ماهومسقطفىالكبيرةالتجاريةالشركاتومن

الأجنبي.المالمئرأسبالمشارح!أوبالكاملعماني

طريقعنتتمالتيالخارجيةالتجارةهناكوكذلك

والطريق،الدوليالسيبومطار،والفحلقابوسموانئ

برويالتجاريالحى
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.مسقصافيا!شتمرةالحدتةالتسوقمراكزأحدم!حال!

وهناك.المتحدةأحربيةاالإماراتدولةرالسلطنةلينالبري

للعمرانونتيجة.الأسواقفيتوزعاكتيالمحليةالتجارة

تراتمنأصبحتتجاريةأسواقفيهتمركزت،القديم

هؤلاءبتطورتتطوربلتجاهلها،ولايمكنالمواطنين

مطرحسوقالشهيرةالأسواقهذهومن.المواطنين

الطريقامتدادعلىالحديثمسقطشاطئعلىالتقليدي

.ورويالقديمبين

ونطرهرويفيالرئيسيالتجاريالنشاطزادثم

مثلبالقرمالحديثةالتجاريةوالمجمعات،أحسيصافيالمتنامي

أحممعر،امرتفعةالمعروضاتذاتوالحارثيسابكومجمع

ومراكز،الوطيتفيكالسياراتالمعمرةأحمملعابيعومركز

والسيب،مطرحمنكلفيوالخضراواتالأسماكبيع

أضجمعاتاشوارعبعضفيصغيرةتجاريةوتجمعات

السحانية.

تتجمبأسلوبانتيالمراكزأحداليومأصمميم!اوتعد

الأقمحتمة،،الذهببيعمحلاتفيهاتتقاربحيثعلمي

الخياطة،محلات،الكبيرةالبقالات،الجلديةأصناعاتا

أسداخل،افيوجنوليهاالبحريةالواجهةعلىالسمكسوق

والحبوبللتوابلقديمتقليديوسوقخضراواتسوت

ومحلاتالأقمشةمحلاتحانبإلىهذا،والبقالة

الخياطة.

المطلوبةالخدماتمعظمبمسقطتتوافر.الخدمات

بوصفهاالإداريةوظيفتهافبح!ضا.المعاصرةأطحياة

وبلدية،ال!خرىالحكموأجهزةوزارة52بها،عاصمة

الأجنبية.والسفارات،الفرعيةأجلدياتوا،العاصمة

الخدماتوكذلك.متوافرةالإداريةالتسهيلاتفجميع

والخدمات،الجامعةحتىالحضانةدورمنالتعليمية

المهمةالمستشفياتمنكبيرعددبوجودالصحية

مجالاتها،بمختلفالاجتماعيةوالخدمات،بالسلطنة

الاجتماعيكالضمانالعامةالاجتماعيةالرعاية!عواء

وكبارللمعاقينالمتخصصةأوالختلفة،والمساعدات

الإقامةأووالطفلالمرأةلحدمةالمرجهةأو.السن

3(000الانحتىبنيتحيث،الجماعيوالإسكان

أطمستحقين.سكنيةوحدة

البريطانىالمصرفكانأنوبعد.والتمويلالممارف

التجاريالمصرفهوام489عامالأومعطللشرق

ثمانيةمنهامصرفا21إلىالمصارفعددارتفعأ!حيد؟ا

مختلففيفروعولها،أجنبية13ومحليةوطنيةمصارف

السلطهنة.مدن

يصدرالذيالعمانيالمركزيالمصرفيوجدكما

عاممنذالرسميالحكوميالمصرفبمهامويقوم،العملة

ع!انتنميةمصرف:فهيالمتخصصةا!صارفأما

،المجالاتمختلف!فيالخاصالقطاعاستثماراتلتمويل

أخرىفروعثمانيةلهالذيالعمانيالإسكانومصرف

ولهوالأسماكللزراعةعمانمصرفثم،مسقطخارج

السلطنة.أنحاءجميعفيفرعا41

مسقط.فىالعامةالحدائقإحدىمنجانب
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مسقط.فىالحديثةالمساجدأحد

الماليةللأوراقمسقطلمموتتأسستام889عامفي

مسقط.في

طرقبشبكةمسقطتتمتع.والملواصلاتالنقل

منعالمستوىعلىكم2ء.طولهابلغ،ممتازةداخلية

الترابيةالطرقحتى،الرصف!وجودةوالنظافةالصيانة

تهتم.كبيرةعنايةتلقىالكبرىمسقطحدودعبر

الجارفةالسيولمخاطرمنالوقجميعبحمايةالسلطخة

المياهتصريفوبسرعةالمخطقة،جبالمنالمنحدرة

السطحية.

بمناطقثم،بالباطنةتربطهاسريعةطرقمسقطوتخدم

الخاصةالسياراتوتستخدمهاوتوابعها،والشرقيةالداخلية

فيدبيوإلىالدولةأطرافإلىالعمانيالنقلوحافلات

.المجاورةال!ماراتدولة

الذيقابوسأ:موانئبهفتقومالبحريالنقلأما

مشوياويستقبل،سفينةألفمنأكثرسنوياعليهيتردد

ميناء2-.الخارجيةعمانتجارةمن%06منمايقرب

وسفينةنفطناقلة004!منويايستقبلالذيالفحل

الذيالدوليالسيبمطار3-.طنمليون03لشحن

مسقط.فيالدوليالسيببمطاردائبةطيرانحركة

قادمبينراكبمليونونصفمليوناسنويايستقبل

للأجواء.وعابرومغادر

فينجاحهاأ!مبابعنالحديثممبقفقدالسياحةأما

الجبليةالساحرةالطبيعيةالمناظرتوجدحيث،مسقط

قديمةأثريةمنالحضماريةالشواهدوحيث،والبحرية

ووجود،وأسواقومتاحفحدائقأووالقصور،كالقلاع

2)947وحجرة7671.حجراتهاعدديبلغفندقا17

القوميعيدهافيالسلطنةاحتفالاتيصاحبوماسريرا؟

وتجميل.زينةمنعامكلمننوفمبر17،18

تاريخيةنبذة

السمكصياديمنالما!يفيمسقطسكانكان

دمرتوعندمابها.المحيطةالأوديةفيوالمزارعينوالتجار

الشرقوخزانةالعينوهليزصحارمدينةهرمزمملكة

عشرالثالقالقرنفيعمانوقصبةاليمنومغوثةوالعراق

مثلأخرىموانئإلىالتجاريةالوظيفةانتقلت،الميلادي

!وقعاستقطبالزمنوبمرور.ومسقطوقلهاتصور

امتدادعلىالملاحيةالأهميةالحصينالطبيعيمسقط

لتوزيعومركزاتجاريةمحطةوأصبحت،العمانىالساحل

وشرقىوالهند،،الخليجدولب،شحنهالإعادةأوالبضائع

مخططكتابهفيماجدبنأحمدعنهاقالحتىإفريقيا.

ع!ضمسات،الهجريالتاسيعالقرننهايةفيالفوائد

لها.مثيلولاالعالمموانئأكبرإنها،الميلادي

دمرأم705عاممسقطالبرتغاليوناحتلولما

وشردهم.العمانيينمساكنمعظمألبوكوريكحاكمهم

بأمرإلابالملاحةالاشتغالعليهمالبرتغاليونحرمكما

والميزانيأم578عامالجلاليقلعةبتجديدقامواثم،منهم

المحيطةالحصانحدوةطرفيعلىوهماأم588عام

الجندقلةولتلائم،الدفاعيةبالوظيفةلتقومابالميناء

سيفبنسلطاناسشطاعأم964عاموفى.البرتغاليين

منثم،عمانساحلكلومن،مسقطمنالبرتغاليينطرد

وعندما.لعمانعاصمةمسقطواتخذإفريقيا.شرقى

الرستاقإلىالعاصمةانتقلتام274عامالفرسهاجمها

إلىالعاصمةعادت،ام478العاموبحلول،الداخلفي

ثانية.مسقط

لتغيراتاسمكانوعددالتجارينشاطهاتعرضوقد

والتدخلاتالأحداثحسبلأخرىفترةمنكبيرة

عشرالتاسعالقرنأواخرومنذ.الأوروبيةالأجنبية

ميناءإلىغرباتنتق!!التجاريةالأهميةبدأت،الميلادي

الرئيسيالميناءاليومباتحتى،الكبرىلإمكاناتهمطرح

مسقطمنالأولالميناءوظيفةتماماواختفتللسلطة

.الأمالمدينة
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خليجيتوسعطالسلطانقصركانأم079عاموقبل

قسمغربهوإلىالبريطانيةالسفارةتقعشرقهوإلىمسقصأ

بقيةثمالهسود،للتجارالسكنيالحيحنوبهوإلىالجمرك

هذهمعظماوكانت.اللأخرىللطهوائفالسكنيةال!حياء

وأطابقينمنالأثرياءامبانيكانتكماالأحجارمنالمباني

ضيقةالشوارخوحصانت.جميلمعماريطرازوذاتثلاثة

بسعفسقوفهاوغطيت،أقدامعشرةع!عرضهالايزيد

أحشمس.الفحةاتقاءالنخيل

الضيقةبممراتهالعمرانكتلةيتوسطأ!سوقاكانكما

أحرضلاتكفيبحيثوالضيقةأحشوائيةاالطنيةوحوانيته

المدينةقلبواشتم!!.أمامهاالرصيفعلىفتوضعالسابم

تس!شأحياء،سبعةعلىتوزعتس!صيةوحدة003على

وكانواقتصاديا.عرقيامتجانسةجماعةمنهاحيح!!

المالكة،الأسرةامنازلتوجدحيثبو!ععيدأ!آمحلةمنها

يحيطو.العمانيينولجاتالهنود،ولجات،مغبوحي

فهناكالبحرناحيةمنأما،بواباتعدةأسهسوربالأحياح!

العمانيونأعادوقد،البري!!اللسانينطرفيعلىالقلعتان

يكفيالجنودمنأكبرعدداليلائماوتوسعيعهماتجديدهما

معا.وللدفاعللهجوم

سكنياحيا61يوجدكان،مسقطمعوروخارج

أجحراني!ت.اوالعربوالفردم!للبلوش

المدينةأضحس!تمحاولاتعدةجرتأم079عامبعد

المرتفعاتوقفتواحشمبانيها،وتجديدوتوسئثعوارعها

حجرالمبانىم!يةوحقوقالقديمةالأركيةبصخورهاالوعرة

ساحليطريقشقتمكما.المطلوبةالتوممعاتأمامعثرة

يقصدهالذيالجميلالرائعالشاطئوهو،بمطرحلرلطها

عرباالتوسعأمامأبابافتحوالذي،لمشاهدتهاليومالجميع

بعدأصساح!!اامتدادعلىمواضممعينةفيالعمرانليتركز

وتتسابقالويقامتدادعلىالأشجارواالحدائقوتكثر.ذلك

ساكنيها.وراحةمرافقهااممتكمالوفيالتجميلفيالأحياء

أعتابإلىالماضيةأغروناحياةمنمسقطانتقلت

يغيرأددون،قرنربعمنأق!فيأمحشرينواالحاديالقرن

يحملأنودون،سلوكياتهمولاسكانهاطبيعةمنهدا

أوروباشهدتهاالتيالحديثةالحضارةوتناقضاتشعرور

بالأصالةالاحتفاظعلىيدلمما،المتطهورةالدولمنوغيرها

والتحديث.التطورعلىوالقدرة

فيالهرميالتنطمقمةعلىاليومالكبرىمسقطتعتبر

اتصالهالسهلحيثجغرافيا،القلبموقعوفي.عمان

العاصمةهيوإدارياوبحرا.وبراجواالدولةأطرافبكل

للصناعاتالرئيسيالمركزأنهاووظيفتهاالأونىوالمدينة

وهي.الخدماتومختلفالتمويلوتوسعاتأضجارةوا

نأغروفلا،الدقيقالعمرانىللتخطيطالرابالناجحالمثال

مدنوأجملالجنوبيومفتاحهالخلئالعرليعروستكون

.عمانسلطة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

عمارآسيا

سعيدسقالوساحرلياالحليج

الموضوععامر

العاعممةجغرافية-أ

انشرقىالحجرحبال-حالساح!!حط-أ

الماخداحساحلياالسهل-!

السكان-2

السي!للديةحامصرىاح!ص!إ-أ

مراتالعا-دلوف-!

العمرانىايطؤر-3

الزيارةمناطقوأهمايخقالمحةالجاة-4

لاقتصادا-5

لتموي!طلمصارهـواا-داصماعةا

والمواصلاتالسقلهـأضحارةا-!

لحدماثا-

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

وماال!صرى؟مسقطاليوممحهاتت!صنالتيالإداريةالأقساماما-أ

اصسكميةاوالأحياءاحسكالىاعددحيتمرممههاقسمحلأه!ية

المحتلفة؟واطآت

الميلاديعشرالتالتالقردمدمسقصامدجةتصوىتتاركتى-2

.أم079عامصةالاراصهصةاعصر:حتى

.أم079عامسعدمسقصأدياضمميةارت!وأمراحلأه!س!!-3

مسقط.ىالسياحيةاطساطهتأهماد!ص-4

ممسقط؟للسكادالاقتصاديالمشاطأ!اعأه!ما-5

عماد؟سلطنةفيا!لأولىالحديةمسقطأصسحتلمادا-6

الخريطة.:انو.المخروطيالمسقط

(.الأسطواني)المسقطالحزيطة:نظرا.ر!مرول!

لعد)ماتاريخ،عمان؟عمان:انظر.وعمانمسقط

.(الاممتقلال

وتستحدم،الثمينةالعطهورمنكثيرفيتوجدمادةاول

الأريجلإضافةأحياناتستخدمكماأرلإلعطور،لحفظ

منغدةفيسائلهيئةعلىالمسكويتكونالعطور.لهذه

المناطقفييعيشحيوانوهوالذكر،المسكغزالغدد

آسيا.قارةمنالشرقيةوالشماليةوالشماليةالوسطىالجبلية

الغدةتنتزعوعندما.الغزالبطنجلدتحتالغدةوتقع

استخلاصويتم.حبيباتشكلالمسكيأخذوتحف!

المسك.منهاليستخرجالكحولبامشخدامالحبيبات
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بالمحامعبةوثيقةعلاقةذوتجاريتعبيرشالدولمسك

الاقتصاديةالمعاملاتوتسجيل،التحليلعمليةيعنيوهو

وتستعملما،فترةخلالغيرهأوتجاريلعملوتلخيصها

منظمةمعلوماتيوفرلأنهالدفاترمسكوالأفرادالمنظمات

المالي،الوضععنصورةويعطيالماليةمعاملاتهاعنودقيقة

.والخسارةالربحفيالتغييراتويسجل

ماسكيعدهاالتيالمعلوماتالمحاسعبيستخدم

بصفةالدفاترمسكويتناول.الحساباتلإعدادالدفاتر

يقومأنويمكنوتحليلها.الماليةالمعلوماتتسجيلرئيسية

بتصميمكذلكيقومونلكنهمالعملبهذاالمحاسبون

البياناتوتفسيروالمراجعةالمعلوماتأنظمةوتركيب

أنظيةالمحاسعبونويصمم.الضرائببياناتوإعدادالمالية

الدفاترمسكلتجعلبالحاسوبتعملالتيالحسابات

!عهولة.أكثر

المعاملاتكلالدفاترمامعكويسجل.الحسابات

الرئيسيةالثلاثةوالأنواع.حساباتفيالاقتصادية

الخموم،وحسابات،الأصولحسابات:هيللحسابات

وأالدخلحساباتوهناك.المالرأسوحسابات

المصروفاتوحسابات،الإيرادات

تستعملهاالتيالمواردهيالموجوداتأووالأصول

النقدتشملالتيموجوداتهاعادةالمؤسسةوتملك.المؤسسة

والمباني،والأراضي،والإمدادات،الموجودةوالبفمائع

أنواعلختلفمنفصلةحساباتوتحفظ.والمعدات

مثل،الدائنينمطالباتفهيالخصومأما.الموجودات

والأجورالمدفوعاتحسابوتشمل.التنظيمعلىالديون

بصفةوتسجلدفعها،الواجبوالرهونالد!المستحقة

منالأسهموتتكون.منفصلةمدفوعاتحساباتفيعامة

المالرأسالمطالباتهذهوتشمل.المالكينمطالبات

الدخلحساباتوتسمى.المحتجزةوالأرباحبهالمكتتب

أسهمامنجزءاوتعداسميةحساباتأحياناوالمصروفات

المؤسسة.

نظامأكثرهو.المزدوجالقيدبنظامالدفاترمسك

معاملةكلتسجلالنظامهذافىالدفاتر.لمسكمستعمل

المدينالجانب،جانبانحسابولكل،قيدينفيتجارية

وتوضيح،للتاريخأعمدةجانبولكل.الدائنوالجانب

العلاقة.ذاتالنقودوقيمةالتغييرات

وكلالموجوداتلحسابالأصلالرصيديسجل

الجانبفىالنقصويسجل.المدينالجانبفىالزيادات

المدفوعاتلحساباتبالنسبةالطريقةهذهوتعكس.الدائن

الأصلحساباتتسجيلبمعنى.المالرأسوحسابات

الجانبفىوالنقصالدائنالجانبفيالزياداتوكل

الدخلحساباتفىالمعاملاتمعظمتسجيلويتم.المدين

حساباتفىالمعاملاتومعظم.دائنةحساباتبوصفها

مدينة.حساباتتعدالمصروفات

هيالمزدوجالقيدبنظامالدفاترمسكفيالمهمةالمعادلة

المعاملةتؤثرأنويمكن.الأسهم+المدفوعات-الموجودات

يوازنأنيجبلكن.مختلفةكثيرةبطرقالمعادلةهذهفي

متساويين.يكوناأنبمعنىالاخر.الجزءالمعادلةمنجزءكل

الدفاترماسكويحدد.الماليةوالبياناتالدفاترمسك

الرصيد،لمشةأوشهرمثلالوقتمنمحددةفترةنهايةفى

رصيدكلبأخذذلكويفعلون.حسابكلفيالفعلي

رصيديوضعثم.النقصوطرح،الزياداتوإضافة،أصل

كلوتوضحالاختبار.ميزانيسىصعجلفيحسابكل

خطأ،هناكيكنلموماآخر.عمودفيالدأئنةالأرصدة

كلمجموعيساويالمدينةالأرصدةكلمجموعفإن

الدائنة.الأرصدة

بيانينلإعدادالاختبارميزانالمحاممبونويستخدم

العامةتوصإلميزانية.الدخلبيان؟العامةالميزانية:ماليين

والمدفوعات،الختلفةالموجوداتحساباتمنالمجاميع

تاريخفيالماليالمؤلسسةوضعوتوصلالتالي،والأسهم

المؤسسةوأرباحالدخلإجماليالدخلويوضئبيانما.

معيغة.زمنيةفترةفي

اللأمريكي،الصبارفصيلةمننباتالرومياور

للاستخدأمأيضاويزرع.المداريةوآممياأمريكافيبرياينمو

الومسطىأوروبافيالتنظيفو!سحشحضراتالمحطورفي

الولاياتفيونيوجيرسيكاروليناوشمال،الجنوبيةوإفريقيا

الأمريكية.المتحدة

التيالشكلالألمجرديةحذورهمجموعةإلىدرحإسمهالرومياللسك

ويستخدم.وجميلقويأرهارهشدى.الرفيعةالسيقارمنهاتنمو

العطور.صساعة!ىالرومىالمسك
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وتنبتغالبا.الغثيانيسببقويالروميالمسكوعطر

وغالبابالأنابيبشبيهةحذورمجموعةمنالرفيعةساقه

اشوميالمسكساقتحملمعما.09إلىطولهامايصل

السيف.ضحكلعلىالأوراقثمانيةبيضاءشمعيةأزهارا

وليعمرجذورهكتلةلش!ولنسبةالروميالمسكسميوقد

منالروميالمسكولايعد.الش!ظ!الأنبوبيةلالوردةلشبهه

.الورود

،قويعقارليرالمسكارعقا.صكثار،لينلمسكاا

ويتم.العواطفويلهب،ويسمعهأسشخصايراهمايشوش

ينموالذيأ!سبارانباتبراعمأوهاماتمناسشخا،صه

الولاياتغربيجنوبفي،المكسيكمناطقلعضفي

.المتحدة

وجراممامي!035علىتحتويكبسولةتأثيرويستمر

عقارتأتيرويشبه،ساعةعشرةاثنتينحوالمسكال!تمن

متعاطويرىوقدعقار.دي،أس..ألانظر:..دي.أسأل

أنفسهمعنمحيفةرؤىأوجميلةملونةأنماطاالعقارهذا

قلهتالمسكالينتجربةعنينتجوقد.كوحولقالآخرينأو

والبيئةالمتعاطيشخصيةمنكلالتجربةعلىويؤثرحاد.

يأخذها.التيوالجرعة

الأدمانإلىعامبشكلالمسكاليتا!شخدامولايؤدي

منتظمةدويقةيتعاطونهالذينل!ش.الجسميأوالنفسي

معظموفي.بالحياةمبال!توغيرمنتج!تغيريصبحونقد

تناولعنالإقلاعبعدهذهالفعلردودتتوقف!،الحالات

.العقار

المشاةجنوداسعتخدمهالذيالناريأصسلاخاالمسكت

مرةلأولالاسموا!عتخدم.الرصاصبندقيةتطويرقبل

بنادقلوصفالميلاديعشرالسادسالقرنفيإيطاليافى

الإيطاليةالكلمةمنمشتقاالا!عميكونوقد.ثقيلةيدوية

الخترعا!ممنأوالصغير،الصقرتعخيالتيموسكيتو

نأالناسبعضويعتقد.الفيلترونيمو!عكيتاالإيطالي

كلمةمناشتققدالالعمموأنرومسيا،هوالمسكتمنشأ

منالواحدةطولوكانلروسيا.القديمالا!عمامسكوفي

كجماأ8ووزنهاومترين81.بينمايتراوحالبنادقهذه

وأدائريةكراتمنواحدةكرةإماتطلقوهييزيد.أو

طلقاتتسمىأصغررصاصيةكراتذاتدائريةكرات

القديمةللمس!صاتوكانفوهاتها.منوتعبأ.الاندفاع

حبللإشعالالبارودشحنةمنهاتنطلقثمومنثقابزند

الدولابوذات،المصونةاليدبنادقتلتهاثما.الثقاب

الحزطولتقوبندقيةالشرر،دواردولابفيهايطلقالتى

.المتفجرةالشحنةيحويورقيمظروففيهايوضمعالتي

منكانحيثبعيدحدإلىدقيقةغيرالمسحتاتوكانت

لكن.م09منأكثريبعدهدفإصابةالصعب

طويلةلفترةالسمكريالاستخدامفيا!شمرتالمسكتات

تنفلتأنيمكنكما.اشصاصبندقيةاختراعبعد

السبطانةأسفلمنبسهولةأ!دائريةاالمسكتكرات

إلىضربهايجبالبندقيةطلقاتأدبيد(،)الماسورة

أسفل.

الثورةفيواسعبشكلا!سح!ضاتامستخدمت

فييقفونالجنودكانحيثالنابليونيةوالحروبالأمري!جة

بعض.علىبعضهمالنار،ويطلقونمتوازيةصفوف

بندقية،،البلندربص،المصونالزند:أيضاانظر

البارود.قرنبمالهركوبة

سمكةأضخمالمس!ظنجسمكة.!المسكلئج،

إلىطولهايصلحيث،أ!صاكياسمكفصيلةفي

السمكةهذهوتعيعق.كجم45إلىووزنهاسما،ا08

الشائعالكرأكىسمكوتشبه،سنة2ءإلىتمتدقدلمدة

لهاليسأنهافيعنهتختلفأنهاإلابعيد،حدإلى

لونيكونوقدرأسها.منالأسفلالنصففيحراشعف

لمعظمهاأنإلافضيا،أوأخضرأورمادياأولنيا،المسكلنج

الآخربعضهاولكنجوانبها،علىداكنةبقعاأوخطوطا

منها.يخلو

الهادئةوالأنهارالبحيراتفيالمس!صلنجسمكويعيمق

عندالشماليةأمريكافىايضاويوجدكندا.جنوليفي

سانتوأنهارالعظمىوالبحيرات،الأعلىالمسيسيجيوادي

أفضلمنالمسكلنجالناسمنال!صيرويعدوأوهايو،لورض!

ويتطلب.كبيرةغنيمةالصيادونويعده.الطهعامأسماك

ثقيلةوالصنارةمتيناالحبليكونأنالكبيرالمسكلنجحجما

المياهفيمخابئهعنبعيداالمسكلنجيوجدماونادرا.الوزن

فيها.يعيشالتي

،الأخرىالكبيرةالأسماكالضخمةالأسماكوتقتات

.الأخرىوالفقارياتالمسكوجرذانوالبط

الشمالية.أمريكايقطىالكراكيدصيلةم!صحمسمكاللسكلنج
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نأدوناللألمتسكنالتيالعقاقيرمننوعأيالمسكن

المسكناتمنالعديدالناسيستخدمالإغماء.تسبب

فالأسبرين،تخفيفها.لمجردأوالآلاممنكثيرةأنواعلإنهاء

وآلامالرأسآلاميخففنسبيا،معتدلمسكنوهو

نأويمكنالبرد.عنالناتجةالأوجاعوبعضالعضلات

مثل،الأسبرينمنأقوىمسكناتالطبيبيصف

وأالظهرإصعاباتعنالناتجةالحادةللالاح!الكودايين،

.السرطانمثلالخطجرةوالامراضالحادةالحروق

الجهازمعبتفاعلهاوذلك،الآلامالمسكناتوتخفف

يأ،البروممتاغلنويناتتشكيلوإيقافبتخديرأو،العصبي

لممائرفيالموجودة،بالهورموناتالشبيهةالكيميائيةالمواد

تعملكيفبالضبطالعلماءيعرفلاولكن.الجسمأنحاء

.المسكناتهذه

انحدرة.وغيرانحدرةالمسكناتمننوعانهناك

تعسببولكنهاالشديدالألمالخدرةائسكناتوتخفف

الخفيف،الألمفتخففالخدرةغيرالمسكناتأما.الإدمان

الخدرةغيرالمسكناتأهمومن.الإدمانتسببلاولكنها

الألعمبرينأوساليسليكالأستيلحمضألاستعمالالشائعة

الذينالناسمنكثيريستخدمهالذيوالباراسيتامول

أما.الجانبيةالاثارمعاناةدونالإسبرينأخذيستطعونلا

والبشيدين.والمورفينالكوديينفتضمالخدرةالمسكنات

باسمالمعروفةالعقاقيرمنأخرىمجموعةوتستخدم

الستيرودية(وغيرللالتهابالمضادة)العقاقيرل!33"(ول

وآلامالروماتيزمعنالنابخالألمولتخفيفالتورملتقليل

أمراضاالمسكناتهذهالممتعمالسوءويسبب.المفاصل

جداخطيرةالخدرةالمسكناتتعدكما.الموتأوخطرة

المسكناتفإنالسببولهذا.الإدمانإلىتؤديلأنها

وحعسبفقطقانونيبشكلعليهاالحصوليمكنالخدرة

الطية.الوصفات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المحدرالعقاقيراستعمالسوءالمحدراتإدمان

الموردينييرلكودالأسرينا

ءاإلدا

والحماية.وال!مانالمأوىيوفرالذيالبناءالمسكن

علىيحتويطينيكوخمن،الحجمفيالمساكنوتتفاوت

يكونوقد.الحجراتمتعددةقصورإلىواحدةغرفة

.متعددةطوأبقمنبناءأوفقطواحدطابقمنبناءالمسكن

فىوكذلك،والقرىوالمدنالعواصمفىالمساكنوتوجد

تبعاالمساكنأنماطوتختلف.والأريافالمدنضواحي

.المتوافرةالبناءلموادوتبعا،ثرائهمومدىساكنيهالحاجة

وأسكنيةوحداتإلىالضخمةالمبانىمنكثيروتنقسم

الموحد.الطابعذاتالجديدةالمساكنمنمجموعة

طابقكلفيسكنيةوحدةكلوتعتبر.للسكنىشقق

صغيرةمساكنأو،ذاتهحدفىومكتملامستقلامسكنا

أكثر.أوطابقينمنهاكليشغلمتكاملة

آخر،إلىبلدمنكبيربشكلالمساكنطرازويختلف

ويحمل.الزمنبمرورتغيرقدالمساكقبناءنمطأنكما

شيدالتيالزمنيةالحقبةأوالبلداسمالبناءأنماطمنكثير

المعماريينالمهندسينأسماءأخرىأنماطتحملبينمافيها،

الأوروبىالبناءطرازويشتملبتصميمها.قامواالذين

القوطي،والواز،الرومانسكيالعمارةفنعلىالتاريخي

ومنالروكوكو.وطراز،والباروكي،لنهضةاعصرزوطرا

التيالأساليببعضابتدعواالذينالمعماريينالمهندسين

الإيطالي،بالاديوأندريا،المساكنبناءفياستخدمت

.العمارة:انظر.البريطانيونآدموالإخوة

المساكنحجمفيتؤثرالتيالعواملوتشمل

وأساليبالاجتماعيةوالعاداتالمناخمنكلاوتصميمها

الثراء.ودرجةالسائدالمعماريوالنمطالبناءوموادالبناء

الإسلاميةفالعمارةالبناء،نمطعلىالدينيالجانبيؤثركما

متميزةبخصوصيةالمسكنيتمتعأنعلىتعتمدمثلا

الخرافاتتؤثروقدشرعيا،وضعهيكونبحيث

فيمساكنفهناكالمنزلتصميمفيالخاطئةوالاعتقادات

،القبابشكلسطوحهااتخذتآسياشرقدولبعض

منتحميهمالسطوحتلكأنيعتقدونهناكالناسأنذلك

نتيجةظهرتأخرىبناءأنماطوهناك.الحشصيرةالأرواح

منكثيرعهدالمثالسبيلفعلى.الاجتماعيةللأحوال

أفضلإلى،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلفيالأثرياء،

فشيدوا.مساكنهمتصميمبمسؤولية،المعماريينالمهندسين

أصحابها،حياةمعتتناسب،ورقيقةجميلةمساكن

فيأما.المنزليةللخدمةالأفرادمنضخفاعدداوتتطلب

وهيصيانتها،يسهلالمساكنمعظمفإنالحاضر،وقتنا

.الصغيرةللأسرمناسبة
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الأرمنةفيمنهشيوعاأقل،الان،المحلىأطابعاويعتبر

أنحاءمعظمفياتساقاأكثرالمساكننمصأوأصبح.الغابرة

الحديثة.البناءوأساليبموادإلىذلكويعود.العالم

مسبقامصنعةأجزاءتنتجأنماكةشربإمكانأ!اؤ!!وا

سرببدلاصوبشكلموقعأيشيتشيدأنيمكنلمساكن

مراحل.علىتبنىأن

.الناسيبنيهاالتيالمساكنع!مهمتأثيرللبيئة.البيئة

نألابدقارسبردأوشعديدبقيظتتسمالتيالمناطقففي

درجاتمنالحمايةللناستوفربطريقةالمساكنتشيد

المساكنكانت.أغارساالبردومنالقصوىالحرارة

منتشيدالشماليالقطبفيال!س!صمولشعوبأضقليديةا

تعرفالتيأضلحيةاالمساكنهذهشكلتوقد.ثلجيةكتل

الحرارةدرجةضدحيداعازلاالقبيةالأكواخباسم

تحت.القبيالكوخالظر:.الحارجفيجداالمنخفضة

كانالأوسط،االشرتلصمحاريالقصوىالحرارةدرجات

صنعتضخمةخيامشييعيشونبالبدوالمعروفونالرعاة

أغنامهم.وأصوافجمالهمأوبارمنجدلتأنسجةمن

كانكماأصشمس،امنالبدوأحليفةأاالأنسجةاحصتوقد

فيها.الهواءلينتشرالجوانبمنالخيامهذهفتحبالإمكان

النمطينبكلااستبدل،العشرينالقرنمنتصمفومحذ

عصرية.بحاءبموادلثميدتأبنيةالتقليديين

موادمنتقليدينحوعلىاليالانفيالمساكنوشيدت

بدونتنهاربحيثبموالخيزرانالورتمثلخفيفةبناء

،زلزالأوبركانيةثورةحدوثحالةفيأضرارإحداث

سريعنحوعلىبنائهاإعادةالسكانبإمكانيكونل!اومن

ركائز،علىالمرفوعةالمساكنوكانت.منخفضوبثمن

معشكيفنحوعلىآصعياثرقيجنوبفيأيضاتشيد

فيعاليةثائزرعلىالمساكنتلكالس!ظنويقيمابيئتها.

المساكنالفيضاناتمياهشيهاتغمرقداكتيالأماكن

.الحشراتفيهاتغزوهمقدالتيتلكفيأو،العادية

،بكثرةالثلوجتتساقطحيث،الألبجبالمناطقوفي

مائلة،أبراجشكلعلىتكونحسموأعلىالمساكنتشتمل

سهولة.بكلالسطوحعلىتنزلقأضلوجايجعلالذيالأمرا

التيالبلدانفيالمائلةالسطوحهذهمثلإلىالحاجةوتدعو

الحارةالبلدانفيأما.بغزارةالموس!يةالأمطارفيهاتتساقط

ش!سلعلىتشيدالمساكنمنثثيرانجدفإننا،والجافة

فيباردةتظلبحيثمستويةبسطوحوتزود،صندوق

الصغيرةالنوافذإلىذلكيعودو.الحرارةشديدطقس

الأبيضباللونالمطليةالسميكةوالجدرانبمصاريعالمزودة

الشمس.ضوءتعكسحتى

لذا،والمدنالعواصمفيالبناءأراضيأسعاروترتفع

المساكنمنكبيرةأعدادتشغلأنالضروريمنكان

يشيدفقد،لذلكوتبعا.الأرضم!صغيرةمساحة

يبنونقدأو،ومتطاولةضخمةسكنيةوحداتالبناؤون

حيث،القرىفيأما.المساكنمنومتسلسلاطويلاصفا

المتباعدةالمساكننجدفإنناأكبر،بشكلالأراضياتتوافر

؟!ه
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مدينةليحديثةمساكن

بالسعودية.الصماعيةيسع
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الفمية.اللمساتعليهتظههرالطرارحديثصغيرمسكن

وأحدائقوسطشيدتقدالواحدالطابقذاتوالمساكن

بها.خاصةالأرضمنواسعةمساحاتداخل

مساكنالبريطانيةالمدنضواحيمنكثيرفىوتوجد

له.مماثلبمسكنمنهاكلشصلمتباعدةشبه

فيتستخدمكانتالتيالبناءموادتتنوعالبناء.مواد

إلى،القبائلأكواخلبناءوالحشائشالطينمنبمالمساكنبناء

ذاتالضخمةالمبانيفيتستخدمالتجهيزسابقةوحدات

إلىالبناءموادنقسمأنويمكن.المتعددةالسكنيةالوحدات

والحديث.التقليديهما:،نوعين

والطينالجليدمنكلأتضمالتقللدلةالبناءمواد

المتسلقةوالنباتاتوالأغصانالأشجاروقلفوالخشب

ويمكنوالأحجار.والطوبالشجروأوراقوالحشائش

عامبشكللكنهاوجودها.حعسبالموادهذهاممتخدام

تكونأنيجبلذا،.والصملابةبالقوةتتسملامواد

منللوقايةملحأتعد،ماليفيالموحودةكتلك،الطينمنمساكن

الأ!طار.طسقوفيهايقلالتيالمناطقفىالحرارة
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المدنم!كثيرفيتوجد،الشارعبطولممتدةطابقينذاتمساكن

،المجاورةالمساكنجدرالىمعجدرانهاالمساك!هدهمتلوتتقاسم،الأورولية

،الخيزرانأما.صغيرةالموادهذهفيهاتستخدمالتيالمساكن

بسهولة.ووصلهفصلهويمكن،الوزنوخفةبالقوةفيتسم

ضدجيداساتراالضخمةالغاباتشعجرأوراقوتشكل

فيالشقوقلسدالطيناستخدامويمكن.الغزيرةالأمطار

استخداميمكنكما.الهوائيةالتياراتولمنع،الجدران

أرضياتلبناءيجفأنبعدحيوانودمالطينمنخليط

الخشبعلىأيضاالتقليديةالبناءموأدوتشتمل

والطوبوالأردواز،الخامالصناعةوخشب،والحجارة

طبيعيةبناءموادأيضاوتضم.والجصوالملاطوالبلاط

البلدانكلوفي.بالأدواتتشكيلهايمكنمصنعةومواد

كثيرةمساكننجدفيها،الكثيفةالغاباتبوجودتتميزالتي

فيدافئةبأنهاالمساكنهذهوتتميز.الخشبمنمبنية

المساكنوتشبعجيد.عازلالخشبلأنالبارد،الطقس

فيهاالاحجارتستخرجأنيمكنالتيالبلدأنفيالحجرية

لذلك،رديئةعوازلالأحجارأنإلابممحليةمحاجرمن

سميكة.جدراناالحجارةمنالمبنيةالجدرانتكونأنيجب

قويةسقوفاتبنيفهي،المصنعوالقرميدالأردوازأحجارأما

مستديمة.

رائجةبناءمادة،طويلةولفترة،الخشبكان.الخشب

.الأخرىالبناءموادمنسعراوأقلوفرةأكثرعادةلأنه

متعددةبأشكالليمدناويشكليقماإلخشبأنويمكن

لتعددن!ارائجةمادةوالخشب.المساكنبناءأساليبمن

التجهيزاتفيأيضايستخدموهو.منهالمتوافرةالأنواع

والأبوابوالأرضياتوالخزائنكالأدراجالداخلية

الطبيعيبشكلهالخشبيستخدمأنيمكنكذلكوالنوافذ.

خشبانظر:.ينقمشأوينحتأويطلىي!سئأوأنأو

.الخامالصناعة

البناءموادأقدممنواحداالطوبيعتبر.الطوب

الحصوليمكنكماطويلا،الطوبويعيم!.رواجاوأكثرها
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بألوارالطوبويتوافرتماما.!طلخشبتامةبسهولةعليه

الطوبة.انظر:.متعددةوأشكال

بناءفيتستخدموهي.والحجريةالخرسانيةالكتل

بخلطالخرسانيةال!ص!توتصنع.وجذابةقويةممساكن

مساحسأجناءالخليطهذايستخدمناعما.رملمعالإلمممنت

حصماعليها.والحفاظلصيانتهاالقليلنسبياوتتكلف،متينة

مرالمستخرجةالحجارةمنمساكنببناءالبناؤونيقوم

ولأد.المناسبةالأحجامإلىبتقطيعهاوذأسكالمحاجر،

تستعملماغالبافهي،الثمنباهظةبناءمادةتعتبرالأحجارا

داخلياجداراتكسوكسوةأوالزينةأوللوقايةخارجيةطبقة

البناءبمحجرانظر:.الخرصعانيةالكتلمنأوالطوبمن

والخرسانة.الإسمنت

تلكعنكبيرلشكلتختلف!العصريةالبناءمواد

عاماخمس!!قبلحتىأوعاممائةقبلسادتالتي

ساعدتجديدةلناءموادأ!شاعةاطورتوقد.مضت

وأطولأفض!!مساكنتصميماعلىالمعماريينالمهسدسين

فييستخدمونالبناؤونكان،المثالسبيلوعلىعمرا.

الذيالحديدمنمصنوعةوبالوعاتموامميرمضىوقت

يستخدمواأنالبنائ!تبإمكانفإن،اليومأمايصدأ.

اممتخداميمكنكمايصدأ.لاالذيالبلا!متيك

البلاسعتيكيةالموادوكذلكللصحدأ،القابلغيرالألومنيوم

لإطارات،المعدنأوالخشبمنبدلأ،للتآكلالقابلةغير

عادةتحتويأ!ديمةاالمساكنوكانت.والأبوابالنوافذ

تنفذأنالضوءمنقليلةتسمإش!صميةصغيرةنوافذعلى

تصنعكانتالنوافذتلكإطاراتأنكماخلالها،من

،الإغلاقمحكمةدائماتكنولما،محكمغيربشكل

وقدالهواء.تسربإلىيؤديكانالذيالأمر

تمئمحكمةنوافذالحديثةالمساكنفياممتخدمت

.الحرارةوتحفظالهواء،تسرب

المسكنبناء

نمطعلىمسكنأيبناءيعتمدا!لسكن.تخطيط

يعمل،الدولمعظموفي.الختارةالموادنوعوعلىالبناء،

للمسكنمخططلوضعأجناءامعالمعماريالمهندس

مإلقوانينالخططاتهذهتتوافقأنويجبالجديد.

والإنشائية،الكهربائيةالمواصفاتمجموعةومع،المحلية

السكن.ان!:.أصمباكةامواصفاتمعوكذلك

المسكنتصميمفيالمعماريأطهسدسايمدأ،ذلكبعد

معينةمواصفاتلوضعيقومثم،المشتريشغباتوفقا

وتتوافر.المعماريالتصميمخريطةأواشرقاءالخريطةوعمل

وعنالبناء،وموادالأحجامعنمعلوماتالخريطةهذهفي

المهندسيشرفوقد.المس!شبناءلهاسيتماالتىالويقة

للمسكن.الفعليةالإنعتماءاتعلىأيضاالمعماري

يقومثماومن،المسكندعامةالأساسايعد.الأساس

الأساسحفرأوالحفربع!ليةالأمر،بدايةفيالبناء،عمال

.الأساسفيجزءأدنىوهو،الركيزةصبأجلمن

بصبذلكويتم،حائطكلثقلالخرسانيةاشكائزوتدع!

الركائزوتمتد.معدنيةأوحشبيةقوالبفيالإسمست

الطرازمنكبيرمسكن

تححيزالإسلامى

داتالحشبيةلالمشرليات

الر!يع.الممىاهسشوى



بالسعودية.اطائفامديسةفيقديمعربىقصرواجهة

سطحمستوىتحتسمأ08-03نحوعادةالخرسانية

الأعمدةأوالخرسانةعادةالبناؤونويستعمل.الأرض

يرتفعأنيمكنالذيالأساسبناءفيالجاهزةالخرممانية

المنطقةعلىويطلق.الأرضسطحعنسم09-02نحو

الدورأوالبدروماسمالاولالطابقأسفلتقعالتي

تكاليفإلىتضيفالتحتيةالأدوارأنوالواقعالتحتى.

إضافي.بحيزأيضاتمدناأنهاإلاالبناء،

ترتم،الرطبةأوالمنخفضةالمناطقمنكثيروفي

.دعاماتأوجسوربوساطةس!إلأرضفوقالمساكن

خرسانيةطبقةمنأساسيوضسعقد،الأحيانبعضوفي

الأرضكانتإذاخصوصاالأرضرر،سطحفوقمباشرة

ذلك.قبلتسوىأوالأر!ه!تمهدأنيجبلكن.صلبة

أحجارا،تكونماعادةحشوةبوضعالعماليقوموعندئذ،

الحشوأنوالوأقع.للرطوبةعازلبورقذلككليغطىثم

ويصب.الألواحعبرالرطوبةتسربيمنعانوالورق

تقريبا.سمأ0وبسمكالورقعلىمباشرةالإسمنت

منالخارجيةالجدرانبناءيمكن.الخارجيةالجدران

الجدرانعليهاتقامخشبيةقاعدةمنأوالطوبمنطبقات

الخشبية.

سقوفوهناك.المسكنقمةالسقفيسد.السقف

وتشكل.منحدرةالسقوفمعظمأنإلا،منبسطة

يطلقالخشبألواحمنقيممنعادةالمنحدرةالسقوف
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المكرمة.مكةشوارعأحدفيت!هوالحديثةالعمارةمننموذج

الروافدنهاياتبتثبيتالنجارونيقومالروافد.اسمعليها

الروافدوتنحدر.الخارجيةالجدرانقمةالصفالكلندإلى

توضعألواحوهي،الحافةألواحمع!تلتقيالصفالفوق

وتقوم.السقفقمةحافةيمتلتقيأوالمسكنحافةفوق

لتدعيمفهيالجيزانأما،السطحسقفثقلبحملالروافد

الأرضية.ثقل

من(داخلية)طبقاتغلافاالنجارونيس!رأنوبعد

سقوفقممإلى،الجصمنألواحاأو،التسقيفألواح

حشيةأوغليظبناءورقبإضافةيقومون،المائلةالسطوح

منالنهائيةالطقةوتضاف.ذلككلإلىسميكةلباد

الحشوةأما.التسقيفقطرانأوالبلاطأوالأردوازطبقات

توضعوالتيالمعدنيةالرقائقمنالمصنوعةالألواخأوالمعدنية

نمطهاعلىأنشئوماالأوروبيةالمساكنفيالمدخنةحول

السطح،لسقفالأخرىالفتحاتوحول،أخرىبلادفي

لتمنعوكذلك،المدخنةعنالسقفتعزلكيتوضعفهي

السقف.انظر:.المنزلداخلإلىالمياهتسرب

.الأرضيات-أ:تشملوهي.الداخيةالإنشاءات

.الأبواب-4.النوافذ3-.الجدران-2

منأوالخشبمنألواحمنعملهايمكنالأرضيات

منتصنعالخشبيةالأرضياتومعظم.الخشبمنكسوة

إعدادهبعد،البلوطأوالقيقبخشبمثل،الثقيلالخشب

خاصةبحشوةذلكبعدالفجواتتملأثم،نهائيبشكل
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فيالحديثةالمساكنأحد
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ية.لسعودا

الخش!صق!!يم!ش،ذلكوبعد.نحوهأومعجونمن

الملمعة.دلمواباولشمبنبا

مشمعمثلىفرشةالأرضياتالبعضتستخدموقد

أ،سفلت.1منرقائقأوالفينيلأوالمطاطأوالأرضميات

لأليضية.افرش:نظرا

داخلية؟جدرانببناءعادةالحجراتتشيد.الجدران

أيصلقو.بالأساسالخارجيةالحدرانربطيتمأنبعدوذلك

ا!متخدامحالةوفي.الفواصلاسمالداخليةالجدرانعلى

خشبيةبألواعأولاالداخليةالجدرانتغطهيةيجب،الجص

إقامةبالوابأرالمعدنأرالخشبمنطويلةبألواحأورقيقة

افقي،بش!ولالجدرانتغطيةألواحوتوضع.الجدران

ثمانيةنحوإلىتص!!مسافةمنهاكلبينوتفصل

.مشتيمترات

تكسيةألواحأوالحائطأصاحأعننستعيضأنيمكنو

الجصر.بامشخدامالمغرىالأب!صاشاخشبأوالجدران

الحائط.ألواخانظر:

صتوالمصالبنصتالنوافذأجزاءمعظماتأتيالنوافذ.

ال!:.المناسبةالأحجاماحعسبمصنوعةالبناءموادتجار

.النافذة

الصنع.حاهزةوإطاراتهاالأبواباشراءيفكن.الأبواب

يكورحتى،كافيةبارتفاعاتالأبوابالنجارونويثبت

مستوىفوقأوالس!مستوىتتأرحثوتأنلإمكانها

ببناءالخارجيةالأبوابتحتالفراعملءويتمالسجاد.

.العتبات

ال!ئهرلاءخطوطتمدنا.الكهرباءخطوطتمديد

المنزليةال!حمرلائيةالأدواتواالغسالاتتديروهيبالضوء،

الأ!ملاكاأممهربائيوناويمد.بالحرارةتزودناكما،الأخرى

ولكل.الكهربائيةالدوائرمن،التوافيعلىأح!ربائيةا

الخارجمنعددأممهرلائيةاالأسلاكمنمجموعة

التدفئةخطوطال!ربائيونيصلماوغالبا.أممهربائيةا

نظاملجعلالذيالأمر،منفصلة!هربائيةبدائرةأحموميةا

أضى.قيك!بدائرةأيةانفصلتإذامستمراالتدفئة

قدالذيالأمر،تسخنقدأعهربائيةاالأسلاكاأممن

فإنلذا،عليها.التحميلطاقةزادتماإذاحريقايسبب

بصماماتكهربائيةدائرةحليزودونماعادةالكهربائي!ت

الصمامة.:انف!إحهربائية.أمان

الصماماتجميعالصمامةصندوقيحم!!ماعادةو

دائرةأيةعبركبيركهرلائيتيارمرورأصةحاوفيمعا.

وأينصهر،الأمانصمامفيالمثبتالسلكفإنكهردائية،

آخروقائياجهازاالكهربائيونيرحبماوغالبا.يحترق

صندوقمنبدلأوذلك،الدائرةقطعمفتاحيدعى

طاقةتزيدوعندما.الكهربائيةالدائرةقاطعانظر:.الصعمامة

الدائرةقاطعيقوم،كهربائيةدائرةأيعلىالتحمي!!

انو:.الكهربائيالتياربقطع،تلقائيبشحل،الكهربائية

الكهربائية.الدائرة

بمدالسباكونيقومالإنشاء،عمليةأثناءفي.السباكة

قبلكلهذلكويتم.أصحياوالصرفوالماءالغازأنابيب

للمبنى.الأخيرةأطمساتاالاخرونالعماليضعأن

)البالوعات(الروائحمحابسالسباكونيضيفكدلك

المستخدمالروائحمحبسأما.البالوعاتغازتسر!لمغع

أنبوبيخطفهومثلا،المياهدوراتفيالعسيللاحواض

الماءيستقربحيثتماماالمياهمصرفأسفليقعمتعرح،

البالوعةغازبذلكويمنع،المالممورةمنالسفليالجزءفي

بشكلتعملوحتى.أخرىمرةوالتسربالارتدادمن
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نظامعلىالروائحمحابستشتملأنيجب،صحيح

أعلىمنتبرزالتيالصغيرةالماسورةأما.خارجيةتهوية

ومياهغازلتسريبتهويةماسورةفهيالبناء،سطح

.البالوعات

مصنوع،والصرفالفضلاتتصريفأنبوبوهناك

المترونصفمتراالمسكنداخلمنويمتدالزهرالحديدمن

مادةمنمصنوعآخربأنبوبيتصلحيثالبناء،خارج

الأنبوبهذاويصلالفخار،منيكونماوعادة،أخرى

وفيالمحليذ.الصرفبشبكةالمسكنتصريفماسورة

يستعاض،محليةصرفشبكةبهاتوجدلاالتيالمناطق

نأإلىالفضلاتفيهتخزنالذيالتحليلبحزانذلكعن

إلىتتسربفإنها،القذرةالبالوعاتمياهأما.تتحلل

الرواممبإزالةيجبلاخر،حينومنالموالممير.عبرالأرض

.المجاريبمالسباكةان!:.الخزانمن

تنفذالتيالبرودةأوالحرارةكميةالعزليقلل.العزل

يكونوعندما.السقوفووالأرضياتالجدرانعبر

داخله،فيالهواءمنأبردأوأدفأبالمسكنالمحيطالهواء

وهذا.الباردالجوإلىالدأفئالجومنتنتقلالحرارةفإن

فصلفيالخارجإلىطريقهاستجدالحرارةأنيعني

فصلفيأماباردا.يصبحسوفالمسكنوأنالشتاء،

إلىطريقهاتجدلحموفالخار!فيالحرارةفإن،الصيف

فرأغاتملءهىهناالعزلمهمةأنوالواقع.المسكن

هناكليكون،والسقوفوالأرضياتالجدرانفيالهواء

.الحرارةفقدمنععلىيساعدوهذا،لهمنفذلاهواءحير

المسكن.تدفئةتكاليفمنتقل!!أنالعزلعمليةوبامكان

.العزل:انظر

للتدفئةبنظامالمسكنتزويدالممكنمنكذلك

التدفئة.الهواء،تكييفان!:.والتكييف

فيأخيرةخطوةالمناظرهندسةتعتبرالمناظر.هندسة

الش!شلعلىالإبقاءالبناؤونيحاولحيث،المسكنبناء

ومنالأشجار.علىأيضايحافظواوأن،للأرضالطبيعي

والحفرالتسويةعملياتبعضإجراءيتطلبالأمرفإن،ثم

صاحبيحاولقد،المسكنبناءينتهيأنوبعد.للأرض

قدأنهكما،المسكنحولخضراءمساحةيهيئأنالبناء

بمالحدائقتنسيقانظر:.والشجيراتالأشجاريغرس

المناظر.هندسة

نأإلا،خاصةمساكنبناءالناسمنكثيرويفضل

ببنائهاتقوم،المتحضرةالدولفيالحديثةالمساكنمعظم

تلكبعرضذلكبعدوتقوم،المحليةالسلطاتأوالشركات

الخاصةالشروحمنولمزيدالإيجار.أوللبيعالمساكن

المباني.تشييدانظر:للبناء.العامةبالمبادئ

واسددجارهاالمساكنشراء

الوكلاءيقومالدولمعظمفي.المسكنعنالبحث

شراءفييرغبونمنبمساعدةالسماسرةأوالعقاريون

تضمبقوائممعهميحتفظوابأنوذلكبيعها،أوالمساكن

تقوم،البلدانبعضوفى.للبيعالمعروضةالمساكن

المساكن.وبيعضراءبعمليةالعقاريةالتعاونيةالشركات

يقوم،معينةمنطقةفيمسكنشراءالناسأحدأرادفإذا

المساكنبعضعنمسهبةبتفاصيلبتزويدهالعقارتاجر

إلىلهزيارةبترتيبذلكبعديقومفإنه،ثمومن.المناسحبة

بينالتفاوضعمليةفييساعدأنه.كماالمساكنتلك

الذيللخبيرزيارةالعقارتاجريرتبوقد.والبائعالمشتري

فيالمشترييساعدأنهكماالعقار،بفحص!يقومقد

انظر:.المسكنلشراءالمصرفمنقرضعلىالحصول

علىالعقارتاجريحصلذلككلونطر.العقاريالرهن

البيع.إتمامبعدالبائعمنعمولة

فيمساكنهمبيععنبالإعلانالبائعينبعضويقوم

المضيممابمفاوضةالبائعيقومثما،ومن.غيرهاأوالصحف

العقار،لتاجرأتعاباالبائعيد!لا،الحالةهذهوفي.مباشرة

لادولوهناكالسعر.انخفاضإلىيؤديالذيالأمر

بالتفاوضيقومونلاالمحامينولأن.عقاراتتجاربهايوجد

يدبمدمنهمبدلآتقومقدالمصارففإن،البيعهذامثلفي

التنمية،شركاتتوجدكما.الشأنهذافىالمساعدة

للبيعأبنيتهمأيضايعرضونالذينالمقاولينمنوكثير

.مباشرة

بفحصيقومواأنالمشترينعلىينبغىا!لبنى.فحص

ثماومنالمو!انخفاضمدىومعرفة،شاملبشكلالمبنى

العاتية.للرياحالمبنىتعرضمدىوكذلك،للمياهتعرضه

الراحةومعائلبدراسةيقومواأنالمشترينعلىينبغيكما

كذلك.العمالةوألممعارتتناسبكانتإنومعرفةوالمعيشة

نأوالوا!.للمبنىالعامةالحالةالمشترييدرسأنيجب

مائلةجدرانبهتكونقدسيئةحالةفيمسكنأومبنىأي

متهالكسقفبهيكونأو،متشققةأوبالرطوبةمشبعةأو

.والسقوفالجدرانعلىرطوبةآثارأو

وأالمبنىشمراءيقررأنقبل،المشتريعلىويجب

ويقومكفء،مساحطريقعنالمبنىيفحصأن،المسكن

الخشبوعثةوالعفنالرطوبةمثل،عيوبأيبملاحظة

وأالسقوفأوالجدرانفيعيوبأيوكذلك،والهبوط

وشبكةالسباكةبفحصالمساحيقوم.كذلكالدعامات

وفيوالغاز.الكهرباءتركيباتوكذلك،المياهمصارف

نفقاتهناككانتإنللمشتريالمساحيبين،تقريره

مناسبا.الشراءسعركانوإن،للإصلاحات
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ثمندفعالمشترييستص!!لمإذاالشراء.عمليةتمويل

المبلمنجزءاقتراضعامبشكلفبإم!صانهكاملا،أصشراءا

)وثائقالملكيةبأوراقالدائنويحتفظ.لحاملهالمباأو

كثيراو.بكاملهالقرضامعتيفاءجمأنإلىالبناء(مدصة

تقاعسوإذا.أقساطصورةفيأغرضامبلغالمدينمايسدد

أصه.لماوفاءالع!تبيعللدائنيحة!القرض!،سدادفيالمقترض

وقد.فالرهنقر11أغروضامنأخوعاهذاعلىويطهلق

أهـية!صأو،المصارفاطريقعنالقرضهذايكون

أصنية،أ!اأوالمحليةالح!صميةأصسلطاتاأو،التأمينكاتشر

شرداصرعنأوالتعمير،كاتشرمجموعةطريقعنأو

ا!صراد.امن

المساحشباستئجارالنالرمنصتيريقومالاستئجار.

منزلآالمرءيشغلأديم!شكماشرائها.منبدلاالشققأو

أنللمستأجرويم!شإيجار،بعقدأو،محددةغيرلمدة

)المالك(اللؤجرمنقانونيإيجارعقدعلىيحصل

المستأجرحهتمنأنعلىالعقدوينص.المسكنصاحب

عليه.متفقإيجارنظيرمحددةلفترةالمسكنلشغلأن

تصلىأديم!شر!شتين،أعقدامدةتكونأنئم!شحصما

سديخعايقموصماأحقد،ااطعستأجريشتريو.عاممائةإلى

لمدةالمستأجرأما.منوياللمالكالأرض!عنانتفاعمقابل

وبوجهللإيجار.عقدعلىيحص!!لافهو،محددةغير

حيث،محدودةغيرلفترةالإيجارعمليةتكون،عام

أيضاللمالكويمكنشماء،متىيرح!!أنللمستأجريحق

إضافيبمبلغلبهيصااأنأو،المسكنتركالمستأجريسألأن

الملاكمنكثيرويقومسنويا.أوشعهرياأوأ!مبوعيايد!

غيرلمددللمستأجرينالمفروشمةأحشقة!واالمساكنبتأجير

.محددة

تاريخيةنبذة

يعرفل!االتاريخقبلماأزمنةمنااللأولىاالحقبفي

،والكهوفالعراءفيعاشموافقد.المساكنفيالحياةالناس

طينمنأكواخبناءمنتمكنواالأدواتااكتشفواوعندما

وا!عتخدمواالأشجار.شروعومن،أعشلاسقفوهاو

الصخورواجهاتعلىبنيتالتيالجرفيةنرايسا

الأرضبقاعمنكثيرفيأخالم!ايس!شر.أس!عهوصوا

التاريخ.قبلماإنسانامشحدمهاالتيتلكتشبهأ!صاخا

الموادتشكي!!الناستعلمالقديمةالحضاراتتطهورومع

وخلالللبناء.حديدةموادصنعووا!متغلالهاأطيعيةا

منالبيوتشيدتسعنة،0005قبلىأيالرونزي،أحصرا

ومصر.بابلبلادفيأصشمسباالمجفصأطهو!واالحجارة

جدرانذاتمترفةواسعةفيلاتالرومانشيدوأغد

المساكنبعضوزودتأسلا!أامنوأسقفبأ!وأامن

الجزيرةفيالناسطورأمحصورامرومع.زحاجمنبسواشد

الوقوخططواالمدنبناءأجابانواأ!م!تاوأعمدواأحربيةا

طوالق.عدةمنالبيوتاوشيدو

الخامسالقرنينخلالاشومانيةالإمبراطوريةوبتدهور

البناء،فيالرومانيالطرازأصاسانسيالميا،دل!توالسادس

تشبهمساكنتشييدعلىأصدولامنكتيرفيودرجوا

خشبيةدعاماتذاتالحيواناتئرحضاأأرالحبوبمخازن

نأغير.الحجريةالمساكنمنأغلي!ااوشيدو،مقوسة

كانتعمالحمدائن

الأقد!ير!ساكن

لاقية.آتارهالتزاشما
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وهو،الميلاديعشرالحا!سالقرنإلىيعودخشبينصفمسكن

منبخليطالمكسوة،والدو!الواتلأحشابمنأطرعلىيحتوي

محكحة.مسموجةقضبانعلىوالمقامةوالماءوالحيرالطين

أنفسهملحمايةكبيرةحصونبناءاستطاعواالأوروبيين

العصوروبحلول.الميلاديعشرالحاديالقرنخلال

أوروبا،فيوسلاماأمناأكثرالحياةأصعبحتالومعطى

وشيدتالمدنوتطورتالاقتصاديةالأوضاعوتحسنت

منوجدرانخشبمنبأفاريزوزودتمتجاورةالمساكن

طرقلهاوشيدت،بالجصالمكسوبالقمشمضفورةقضبان

ضيقة.

المعماريونطورالميلاديعشرالخامسالقرنوخلال

اليونانيالتقليديالنمطمنالمساكنبناءالأوروبيون

وغرفوواجهاتواسعدرجذاتمساكنإلىوالرومائ

المهندسونقامالتاليةعامالأربعمائةوخلال.وأسعة

أنماطوإدخالبتطويرهاأخرىوقاراتأوروبافيالمعماريون

واسياوإفريقياأمريكاإلىأوروبامنوانتقلت،حديثة

ستراليا.وأ

زادالميلاديينوالعشرينعشرالتاسمعالقرنينوخلال

كثيرفيالسكانعددلزيادةنظرابمالمساكنعلىالطلب

علىوالمهندسونالعلماءوعكفمطرد.بشكلالدولمن

وصمموا،متطورةوأنماطاأساليبوأبرزواحديثةموادإنتاج

والخرسانةالفولاذ،بنائهافيمستخدمينالعصريةالمساكن

والبلاستيك.والبلور،المسلحة

القرنمنالخمسينياتخلالالمصممونوطور

المصاؤإلمبانيوأنتجتالسكنيةالوحداتنظامالعشرين

قياسي.وقتفيعمارةتشييديمكنبحيث،الجاهزة

الأنماطأنإلاالعالمعبرالطرقهذهاستعمالوانتشر

شراءإلىيسعونالذينلدىرواجاتجدزالتماالتقليدية

المساكن.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اطولةاالحصال!ثات

الك!دائيالعازلالباءحجروالخرسانةالإسمنت

العزلالخامالص!اعةحشبال!ضاءة

العمارةالكصلائةا!دائرةاالحائطألواح

الأرضيةدرشالعقاريالره!البلامشيك

المأوىالداحليةالزخردةالتدفئة

المسمارالمسقفليالمباتشييد

خانالدمكشا!الس!شالهواءتكييرو

النافدةالبناءصناعةالتهوية

والنقودالعملاتانو:.الإسلاميةالمسكوكات

الإسلامية.

066112.سكانهاعدديبلغمجريةمدينةمسكوك

على-نشطاتجاريامركزاتعدالتي-مسكوأكتقع.نسمة

المجر.شرقىشمالالصناعيالإقليمفيدعماجونهر

الميلاديعشرالرابعالقرنخلالمسكولكتطورت

ازدهرتاليدويةالصناعاتأنكما.تجاريةمدينةبوصفها

وتطورت.الميلاديعشرالثامنالقرنفيالمدينةتلكفي

القرنخلالالهندمميةوالصمناعاتبالصهر،الحديدتنقية

الصناعاتأمابأهميتها.تحتفظولاتزالالتاسععشر،

والورق،والأثاث،تنئالإسمنتفإنها،الأخرى

.لمنسوجاتوا

أثرية.معروضاتبالمدينةأوتوهيرمانمتحفيعرض

فىبالتدريبالثقيلةللصناعاتالفنيةالجامعةتقومكما

الهندصعية.المجالاتمختل!

شاكنباتالمعزىخرنوبأيضاويسمىالمسكيت

وينتشر.الجافالمناخفيينمو،قصيرةشجيراتهيئةعلى

والمكسيكالمتحدةالولاياتغربيجنوبفيالنباتهذا

وتمتدالماء،مرقليلإلىوتحتاجحافمناحفىتنموالمسكيتشجرة

لبقائها.اللازمةالرطودةعلىلتحصلالأرضأعماقفيجذورها
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الجنوبية.أمري!صاغربيمناطةطمنوأحزاءأخربيةاالهندوجزر

الحملاتنقلتهحيث،هاوايفيأيضاالمس!صتوينمو

ينمووهوالماء.منالقلي!!إلىأخباتاهذايحتاج.التنصيرية

فيهالاتنموبحيث،والحرارةالجفافشعديدةأ!محارىافي

أعصصافيالمسكيتذكرمايردأجاوغا.أخرىنباتات

أ!سحراء.اعنتتحدثالتي

ويتحوأ!ينموفإنهوفيرماءللمعسكيتيتوفروعندما

،أم8وأءماب!تطولهيتراوحوقد.كبيرةشجرةإلى

خشبالناسويستخدم.سم9.إلىجذعهعرضويصل

أما.المبانيولإنشاءللسياجاتوقوائ!وقوداالمسكيت

ش!صلتوقد.والماشيةللخيولعلفاتستخدمفإنها،ثماره

جسوبفيالحمر،أصلهنودمهماغذائيامصدراالماضيفي

أ!مصر!امننوعانويستحدم.المتحدةالولاياتغرلي

الحلوياتصناعةشيالمعئ!جتنباتمنالمستخلص

المكسيكية.والأصباغ

ضخم.ال!ضلاعرلاعيحجريعمودينصبا!

منأصغرفيبدو،الأعلىاالجزءفيقليلاأضملاعهتممل

لنقطة.ينتهيوالشكلهرميالأعلىوالجزء.القاعدة

الكتلمنضحمةمسلاتالمصريينقدماءأقاموقد

باللعةكتالاتالمسلاتعالبيةتحم!!.الصلدةالجرانيتية

فيالمعابدأمامالمسلاتأغلبنصبتوقد.الهيروغليفية

حطنتاشصليوباترا،بمسلتيالمعروفتانوالمسلتان.أزواج

ليويوركإلىإحداهمانقلتبمصر.بهليوبولسالأصل

انظر:عشر.التاسعأغرنابدايةفيلندنإلىوالأخرى

الأقصرامعبدمنأحضرتمسلةوهناك.كليوباترامسلتا

قطعتوقد.لباريسالكولحوردبميدانونصبتبمصر

بعم!!أولأالمصرلينقدماءقام.الحجارةمقالعفيالمسلات

عميقةأحاديدبحفروذلكالأضلاعاثلاثيأفقيشكل

بإدخالإماالرالغأ!ملعافصلواث!،المسلةشكلحول

منبكراتالأسفلالجزءبدتأوخشبيأونحاسيإسف!ت

النهايةوفيصلب(.متجلوربركاني)صخرالديوريت

استطاعواكيف!!امايتفئلماالادوإلى.المسلةصقلوا

موقعهفيالوضئالرأسيإلىالضخماأ!خرياالعمودرشع

ال!خير.

الاثارمنمشهورتانمسدتانعليوياثرامسلتا

أضدن،فيالتايمزنهرعلىإحداهماترتفع.القديمةالمصرية

يبلغ.نيويوركمدينةفياشئيسيالمتنزهفيوالأخرى

016ووزنهام9.02لندنفيالموجودةالمسلةارتفاع

م12بنيويوركالموجودةالمسلةارتفاعويبلغ.متريطن

.متريطن081ووزنها

المم!!مصرمنحت

المتحدةوالولاياتالمتحدة

فيالمسلت!تهات!تالأمري!جة

أضاسعاالقرنمنالسبعينيات

عشر.

مصرملوككان

هذهيشيدونالفرعونية

تذكاريةنصبا،المسلات

.رعأغرعونياالشمسلإله

هذهأكبرالملوكشيدوقد

ممفيسفيأسذكاريةاالنصب

ب!توطيبةوهليوبوكص!

.م.أق02و.0015

اسماكليوباترامسلتاتحملر

ح!-االذيأخالثاتحتمس

الخامسأغرناخلالمصر

منتبلغلدنفىكليوباترامسلةوبالمسلت!تالميلاد.قبلعشر

إلى!لتوقلى،عام0003العمررجمىأضافهاعلامات

م!السبعي!ياتفيمصرمىاسدلىخلالمصرحاك!ا،الثاني

.الميلاديعترالتاسعاغرلىاقبلعحشرالثالثالقرن

مسلتانتوح!الميلاد.

01عامنحوبهليوبولسرعمعبدفيترتفعانكليوباترا

الإسكندريةإشاشومانمصرح!صامأحدنقلهاا،.ت

تنس!لماذان.أصاواأحلماءا.ود!أوهنا-.أ- حتو.يعرث.!صصرصزي!!

ثليوباترا.إلىأسملتاناهاتان

-082هـ،261-)402الحجاجبنمسلم

القشيريالحسنأبوالحجاجبنمسلمام(.875

فيالشهيرالمصنف،الحجةالحاشظال!مام.النيسالوري

وتوفيولد.الصحيحالجطحصاحب،وع!ومهالحديث

بأحمدكثيراانتفعهـ.182مشةسماعهوأولبنيسابور.

والشامومصرالحجازإلىورح!!،والبخاريحمبلابن

راهويهبنإلحمحاقمنهم،جمعاالشيوخمنأغي.أحراتوا

المدينيبنوعليشيبةأبيبنبكروألوحرببنوزهير

عشراتالذهبيذكروقد،القطعييحيىبنومحمد

منهمفكثيرونعنهالراوونأماالنبلاء.أعلامسيرفيمنهم

بنومحمدخزيمةلنبكروأبوسفيانبنوإبراهيماشترمذي

وغيرهم.العطارمخلد

أربعة:الدنياحفاظقيلحتى،الحفاظأشهرمنوكان

الدارميوعبداللهبنيسابور،ومسلما،بالريزرعةأبو

مصنفاتله.ببخارىإسماعيلبنومحمدبسمرقند،

003ر...منصنفهالصحئ.الجامعأشمهرهاكثيرة
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شيكتبه.حديثأ000.2علىفاشتمل،مسموعيث-لى

هذاكتابيفيشيئاوضعتما:مسلمقالسنة.15

وهو.بحجةإل!شيئامنهأسقطتومابحجةإلاا،سند

!!الرسولحديثفيعليهماالمعولالصعحيحينأ-خد

الحافظ:النيسابوريعلىأبوعنهقال.الكثيرونشرحهوةعد

وله".مسلمحضابمنأصحكتابالسماءأديمتحتصا5

العللالتمييز،بمالرجالعلىالكبيرالمسندأبنحا

بمانحضرمونالأفراد،والوحدانالكنىوالأسماءبم

حنبلبنأحمدسؤالات،المحدثينأوهام،العلبقات

ها.فيروص

الفحى.أبوانظر:.صبيحبن!سلم

مسدمم(.684-؟هـ،64-؟)عقبةبن!سلم

القساةالدهاةمنقائد:عقبةأبو،المريرباحبنعقبةابر!

معصفينوشعهدكل!لح!،النبيأدرك.الأمويالعصرفي!

وفقد،المشاةعلىفيهاوكانعنه،اللهرضيمعاويةبريمق

العامةالقيادةمعاويةبنيزيدوولاه.عينيهإحدىفيها

والذين،المنورةالمدينةأهللإخضاعأرسلهالذيلكجيش

هـ،63مشةفغزاهامنها،عاملهوأخرجوايزيد،بيعةضلمعوا

فيعرفت،عظيمةموقعةأهلهاوبينبينهووقعت،م6الم3

فيوأسرف.موقعة،الحرةانظر:.الحرةبموقعةالتاريخ

البيعةوأخذمسرفا،الحجازأهلفسماه،والنهبال!تل

بعدمكةإلىبجيشهوتوجه.المدينةأهلمنبقيممنليزيد

دولةأقامالذيالزليربنعبداللهحركةعلىللقضاءهة.ا

يزيد،طاعةخلعأنبعدالمكرمةمكةعاصمتهاإسلامية

نبشثم.فيهودفنالمشلل،يسمىبمكانالطريقفيفم،ت

دفنه.م!صانفيوصلب،قبم-ه

مسدمم(.068-؟هـ،06)؟عقيلبن!سلم

تابعي،.هاشمبنعبدالمطلببنطالبأبيبنعقيلابر،

بمكة.مقيماكان.والشجاعةوالعلماالرأيذويمز،

معاوية،بنيزيدعلىبالخروجعليبنالحسينهمو-تندما

عليهوردتحينحالهالهليتعرف،الكوفةإلىاترربه

على.بنالحسينانظر:.ويبايعونهإليهميدعونه،!جهم

الدليلانفيهاماتشاقةرحلةفيال!صفةإلىمسلمفرحل

من1!8...بيعةللحسينوأخذ.برفقتهكانااللذان

،بخبرهأميةبنووعلمت.بذلكللحسينوكتبأص!ا،

القبضفيليجتهدالكوفةعلىزيادبناللهعبيديزيدفوأى

مكانإلىللوصولالحيلةعبيداللهواسعتخدم.مسلمعاث

تأزموعندما،إليهالوصولمنشيعتهفمنعه،فطلبه،مىملم

إلىمكانمنوجههعلىفهام،حولهمنانفضواالموقف

طوعة-لهايقال،كندةمنامرأةدارإلىالتجأأنإلىاض

منولدلهاكانوقدقيس،بنللأشعتولدأمكانت

بلالمكانهعلىودل،فأخفته-أسيدبنبلاليدعى،غيره

فارسا،ثمانيننحوفيحملةإليهزيادابنفأرسلأسيد،ابن

ابنإلىوأخذ،بالأمانوخدعوه،وقاتلهمإليهمفخرج

إلىبرؤوسهموأرسل،ناصروهممنرجالآوقتل،فقتلهزياد،

.بالشاميزيد

-هـ،802757-)014الوليدبنمسلم

فحولمن،الأنصاريالوليدبنمسلمأبوالوليدم(.823

الغوانيبصريعويلقب،الأولالعباسيالعصرشعراء

لقوله:

المبامعأروحأنإلاالعيشهل

النجلوالأعينالراحصريعوأغدو

فترةفىبالكوفةنشأ.مواليهممنأوالأنصمارمنوهو

علىالشعروتعلماللغةاكتعسبوفيهاوشعبابه،صباه

بعدبغدادإلىانتقلولكنه.أصبهموأسعاالقدماءمذاهب

جوأئزهمونالالرشيد،عهدفيبالولاةواتصلذلك

مزيدبنيزيدمنخاصوجهعلىوتقربوأعطياتهم،

ذهبحينوانغمس.مدائحهأشمهرفيهنظمالذيالشيباني

أصحابهعلىوأنفقواللهو،الطربحياةفيبغدادإلى

.الإسرافدرجةإلىوالكرمبالسخاءعرفحتى

لشعرهالفكريالمضمونفىالوليدبنمسلميصدرولا

السيالمسةقضايامنمحددموقف!عنولاخاصةرؤيةعن

فىالقدماءمنوالعلىين!جولكنه،والفنوالاجتماع

علىخلعفقد.الشعريالنفسوطولوالفخامةالجزالة

الشجاعةرأسهاوعلى،النمطيةالفضائلثوبممدوحيه

.والمجونالخلاعةجومنشيئاشعرهفيأشاع.والكرم

الشعرمسارفيكبرىتحولنقطةالوليدبنمسلميمثل

حرصشعريامذهباالبديغألحملوبمنجعلحين،العربي

كلهشعرهجعلحتىذلكبعدأبوتمامفيهواتبعهعليه

إلىأحياناينسبأجديعيةاللظاهرةالتأسيص!أنومعبديعا.

اممتخدممنأولهومسلماأنإلا،قبلهبردبنلشار

والمشاكلةوالتصديروالتجنيسوالمطابقةالامعتعارة

للتجديدبريادتهوعيهعلىيدلومقصوداواعيااستخداما

وعدمالوضوحعلىيقومالعربيالشعرولأنالشعر.لغةفي

أفسدمنأولبأنهمسلماالقدامىالنقاداتهم،التكلف

ومن.عمودهعلىوخرجطبيعتهوخالفالعربىالشعر

مزيد:بنيزيدمدحفيالبيتانهذان،البديعيشعره

رهجذييومفيمهجعلىموف

أملإلىيسعىأجلكأنه

بهالرجالمايعيابالرفقينال

مهلعلىيأتيمستعجلاكالموت



الخراسانيمسلمأبو274

الخمر.ووصف!والغزلالمدحب!تأشعارهوتراوحت

التصويرروعةرالبناءقوةأصشعرياأسلوبهعلىغلبكما

شعرهبمو!عيقىعنيكما.والمعنويةاللفظيةبالحليمكناية

تلذهمحكمارنينالهايجعلأنعلىوحرصخاص،بوجه

.ءالأسماا

قوأ!ه:ضععرهرقيهىمنو

فاسقينيالراحغيرتسقينكنتإن

تتنفينيفيكمنبهاألذكأسا

ليحديثكوريحانيراحى،عيناك

يكفينىالوردلونخديكولون

-718أهـ،37-01)0الخراسانيمسلمأبو

الدعوةقادةعظماءمن،مسلملنالرحمنعبدم(.ء57

الدوأسةقيامفيدورأعظموصاحب،العبا!عيةوالدوأ!ة

عيسىعند-أصبهاديليمما-أجصرةاماهشيولد.العباممية

بهوأعجب،شبأنإشىفربياه،العحليإدريسابنيومعق!

أسماسيةاأطعوةارأس-أحبا!يامحمدالإمامبنإبراهيما

لدكائهونج!ءفيها،فأقام،خراسانإلىداعيةفأرسله-آنذاك

عليقتلىمنوتم!س.أسدعوةاإلىأهلهااستمالةفيونشاطه

عليهوسلمعليها،وغلبنيساممور،والىالكرمانيبن

ا!لقبأحباسيامحمدبنأطهاعبدبامع!افخطبلإمرتها،

إلىبهزحروقوياحيشاكونو،شعوحضهوقويتبالسفاح

أضقىفا.أميةبنيخلفاءآحرمحمد،بنانمرواعتالالشام

فانحدرتوإربل،الموص!!بين،الزابنهرعلىجيشاهما

وفر،الشامدخلتأنإلىمحمدلنمروانجيوشأمامه

الجيوشفقتلتهمصر،وصلأنإلىآخرإلىم!!انمنمروان

أجنتهيدام41هـ،أ32!عنةصميرأبيفيلهالمطاردةأ!باسيةا

العباسية.الدولةتقومو،الخلافةشيللأموي!تأملآحرلذلك

رأىالمسفاح،أخاهالمنصورحعفرأبوخلصوعندما

برومةفقتلهمكف،علىأخافته،مسلمأبيمنأمورا

لتميئا.الدنياحطاممنوراءهيتركولمالمدالمت.

م(.682-؟هـ،62-؟)الخولانيأبومسلم

عبدالله:وقيل،عبداللهبنعبدالله:وقي!!،ثوببنعبدالله

بنيعقوب:اسمهأ!ويقاعبيد،ابن:وقيل،ثوابابن

منقدمالعصر.وزاهدأصتابع!ت،ا!ميد،الداراني،عوف

فيالمدينةفدخ!!ءدفهمم!،النبيأيامفيأسلموقدأجمن،ا

وأبو،الخولانيإدرلسأبو:عنهبىوى.أ!مديقاخلافة

عنه:أ!اقا.وغيرهمنفير،بنوجبير،الرياحيأجةالعا

:قالعميربنأيلكعبداوع!.الأمةهذهحكيمأبومسلم

لدمشق،توفي.معقىا!عتسقىإذاالخولانيأبومسلمكان

دمشق.ضواحيمنلدارياوقبره

هـ-أ)342سعيدمحمد،المسلم

كاتبالمسلمسعيدمحمد(.أم-239

دراستهفيهاوتلقىالقطيففيوأ!دسعوديوشماعر

عدةفيهاوأقامأم519عامبغدادإلىذهبثمالأولىا

واللغةالمحاسبةفيدبلومعلىحصلحيثسشوات

أضجارة.افيوعمل،الإنجليزية

جريدةلتحريررئيساوعملأم069عاموطنهإلىعاد

مارسكماأم،619عامتأسيسهاعندالظهرانأخبار

.الحرةأ!الأعماا

الصحفمنعددفىالمتنوعإلشاجهينشر!!ان

صوت،العرفان،الاداب،الأديب:مث!أ!ربيةاالمجا،تو

.العربومجلة،الكويتيةالرائد،البحرين

التاريخية،والدراسات،والمقالة،أغصةواالشعركتب

عندماشعربمديوانأم()559الأحلامشفق:مؤلفاتهومن

الذهبساحلضعر؟ديوانأم()989الشمستشرق

ضفافعلىواحةأم(،)629تاريخيةدراسةالأسود

التيبلادناهذهسلسلةمنأم(،619)القطيف:الخليج

العربيةالمملكةفيالشبابشعايةأحامةااشئاسةتصدرها

ية.أعسعودا

نحواهـ،02هـ-66)لحوعبدالملكبنمسلمة

بنمروانبنالملكعبدبنمسلمةم(.738هـ685

ونشأولد.عربيفاغ.الأموياأمحاصاأبيبنالح!ضا

أغروسية،افنونعلىوتدرب،أجةعاثقافةوتثقم!،لدمشة!

والسياسةالإدارةشؤونفيبوالدهأضاساأشبهغداحتى

أمة،كانتأمهل!ن،الخلافةمنحرمأنهعدا،والحرب

وقد.حرةعربيةأممنأمويإلاالخلافةلايتولىكانو

لهم:قائلا،مسلمةبأخيهمبنيهعبدالملكأوصى

)ونابنابكمفإنه،رأيهعنفاصدروا،مسلمةوانظروا..".

)ترسكم(ومجنكم،تفترونعخهالذي!ميدهم(:القوم

بهذهأولادهمنأحدايخصولم."ترمونعنهالذي

مسلمة.سوىالإشارة

الصفراء.بالجرادةلقبحتى،عصرهأبطالمنكان

هـ،86سنةالرومأرضغزافقد.مشهورةفتوحاتله

منها:حضيرةحصوناوفتحم،607هـ،8لاو!عنةلام.ه

هـ،88سنةوغزاها.وقمقيموبوثسوالأخرمبولقحصن

وفتحا،عبدالملكلنأ!ليدابنأحباساومعه،م707

حصونثلاثةالسنةهذهفيوفتح.وحرثومةطوانة

وافتتح.الثانيةللمرةوالأخرموغزالةقسطنطين،رومية

وغزا.لام.8هـ،98سنةوقمونيةوهرقلةعموريةحصن

وفئحصونا،أذربيجانناحيةمنلبالبابحتىالترك

ففتح،الرومأرضوغزا.نفسهاالسنةفيهناكومدائن
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عمر،ابنجزيرةشماليبسوريا،التيالخمسةاطصون

هـ،09سنة،الشمالمنبكرديارلمدينةوصتحاخمة

.م917

فيحصونهاوفتحالرومأرضفيغزواتهوتكررت

هـ،49وم،171هـ،39وم071هـ،29:ا&مشوات

هـ،79وم471هـ،69وم،713هـ،59وم،7112

براألفاوعشرونمائةقوامهبجيشفحاصرها،م5711

)الناراستخدمواالروملأنفتحها،منشمكنولموبحرا.

م718هـ،99عامشتاءوأدى،المسلمينصدفينانية(اليم

الغذائية،الموادونفدت،المسلمينالافموتإلىالؤ،رس

بعدعبدالعزيز،بنعمرعهدفىالمسلمونأسحبفا

ملحمةوجنودهمسلمةفيهسجلشهرا،ثلاثيندامصسار

.خالدةليةبط

سنة)بسطام(الخارجيشوذب،حركةعلىقضى

خلعالذيالمهلببنيزيدفتنةوعلىم،971أهـ،10

الأمويينكيانهددتثورةأخووقاد،عبدالملكبنيزبل

م.072هـ،أ.42ست

وخرالممان،والبصرةالكوفةولايةيزيدأخوهلهوجمع

بنيزيدثورةعلىالقضاءبعد،م072أهـ،20ت!

بنيلدولةالشرقيةالجبهةبتأمينالقيامفأحسن،المهـلمب

يزيدوعزلهوالصغد.التركخراسانعلىعاملهوغزاأيى،.

ولالمجه،خراجمنشيئارفعهعدمبسببالعراقولايةعز!

بالنمكلىيعودفيماداخلياولايتهأموالفيوتسرفه

هشامأخوهواستعمله.لهمستشاراوجعله،الأمناتضباب

عاملهفافتتح،م572هـ،701ممنةوأذربيجانأرمينياعل!!

فيها.الأمنووطدحسنا،أثرافيهاوأثر،كثيرةقرىعل!!ا

أهـ،90:السنواتفيمراتعدةالتركبنفسهوغزا

اهـ،13وم،073أهـ،12وم،728أهـ،أو.م،7117

قيسارية.وفتحم726هـ،أ80سنةالروموغزا،م!71أ

م،732أهـ،41سنةحتىالجهادساحاتعنيغبول!أ

أنهالتاريخلهوحفظ.بدمشقومات.صحتهاعتلتعن!،ما

علىومتفوقا،متوجغيروملكا،خلافةبغيرخليفةكا)ق

تفوقهيستغلاندون،أبيهبعدالخلافةتولواالذينافيلفاء

فتحاالأموينأوسعوكان.السلطةعلىالخلفاءمنافسةفي

.مروانبنعبدالملكأبيهوبعد،معاويةبعدوأشسهرهم

الحروببمالإسلاميةالأمةبمالإسلامان!:.الاسدلمون

ين.لدا،مليبيةلكلا

حركةل!عضاح!أمريكيةتسميةالسودادس!لمون

نفسهاتسميأمريكافىالسودالأمريكيينمندفيبة

تعك!لاحركةوهي.الأمريكيينالمسلمينإردصالية

وأللونوزنالايقيمالإسلامإنإذ،الصحيحالإسعلام

كانتأعلامها.وأشهربالحركةالمقالةهذهتعرف.العرق

ونادتلعضويتها،فقطالسودتقبلالبدايةفيالحركة

منذبدأتولكنهاوالأسود.الأبيضالجنسينبينبالفصكمل

منوبالرغم.الأعراقكلمنالأعضاءتقبلام759عام

هذهأعضاءعلىكثيرايطلقالسودالمسلميناسمأن

الاسم.هذايرفضونأنفسهمالأعضاءلكن،الحركة

فارادأوفارد..دبليو.ديالأقمشةبائعالحركةألسه!

العشرين.القرنمنأضلاثينياتابدايةفىدترويتفى

مكةمنالمتحدةالولاياتإلىقدمأنهلفاردالتابعونواعتقد

ممناسحودليعتقأتىفاردأنيعتقدونوكانوا.المكرمة

يسترقونهم.كانواالذينالبيضالشياطينأسماهم

قائدأمحمد،إليجاوأصبحأم349عامفارداختفى

محمد،إليجاقيادةتحت،الحركةنمتوقد.للحركة

.المتحدةالولاياتأنحاءجميعفيمحليةوحداتلتشمل

وكانالمساجدأوالمعابدتسمىالوحداتهذهوكانت

السودحقوقأجلمنالنضالعلىيحثمحمدإليجا

اسحودالمسل!نإبعادإلىالتفرقةهذهأدتوقد.الأمريكيين

الاخرين.المسلمينعن

كثيراالحركةقوادمنكانالذيإكسمالكوماجتذب

بأحاديثهالعشرينالقرنمنالستينياتفىالناسمن

إلىوتحولأم469سنةفىالحركةاعتزلوقد.وكتاباته

.أم659سنةالصحئواغتيلالإسلام

لإليجاالخامسالابنمحمد،الدينوارثأصبح

وقد.أم759سنةوالدهوفاةبعدللحركةقائدامحمد،

الحركةجعلت،تغييراتعدةمحمدالدينوارثأحدث

أمةمنالحركةاسمغيرفقد.الصحيحالإسلامإلىأقرب

ثم،الغربفىالدوليةالإسلاميةالجماعةإلىالإسلام

وفياتجاهاتها.فىالتغييرهذالتعكسالحالياسمهاإلى

بقيادةالرئيسيةالحركةأعضاءمنعددانشقأم769سنة

واستمرواالإسلامأمةبامممواحتفظوا.فراخانلويصر

وارثاتخذأم789سنةوفيمحمد.إليجامبادئيتبعون

متخليا(الروحي)القائدالأكبرالإماملقبمحمدالدين

مجلسإلىالعملقيادةوتاركا،الدينيةغيرالقيادةعن

عضوا.عشرسبعةمنيتكون

إكس.مالكومإليجابممحمد،:أيضاانظر

أجزاءفتحواالذينالمسلونالمشارفةالمسلمون

بينوأوروبا،وإفريقياآسياقارةفيالنصرانيالعالممن

عشروالحاديالسابع،الهجريينوالخامص!الأولالقرنين

وسوريافلسلإنسكان"المشارقة"!ويشمل.الميلاديين

القرنفىالأممبانيةالمملكةأقامواالذينالمغاربةوالعرب
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أطحفاظالصليبي!تحاربواالذينأ!سلاحقةواالميلاديالثامن

البلاد.هذهشيانتشارهعلىوالعم!!الإسلامعلى

الترويح.انو:.المسليات

خشبيةقطعةأضماا!شعمالآالأكثراأضثبيتاأداةالمسمار

بموادالخشبلتغصيةأ!ذلكأس!اميراتستعم!.أخرىإلى

يم!شحما.والألحملاكالمعدنية!أ!مفاواالقماش!مثل

والإسمنت.بالآجرالموادإمساكالبناء!لسامير

الاخرويصئلعضهاالفولاذ،منالمساميرمعظماتصنع

غيرأغولاذاأوالنحاسأوالأصفرالنحاسأوالألومنيومامن

الفولاذيةالمساميرتصف!!أنيم!شحصما.للصدأأغابلا

أصصدأ.التقاوم،الزنكأوالني!ظأوالنحاسأوبالألومنيوم

ذاتمساميرمنهاتجع!ا،صقةبمادةالمساميرلعضوتطلى

محكم.شد

أصدثمخلبيةمطرق!عموماأضجاروناويستعمل

مخلبعلىالمطارقمنالنوعهذاويحتويالمسامير.

النجارينمنالعديدويستعملالمسامير.نزععلىيساعد

تدعىكهربائيةأداةبناءها،يعيدونأو،المنازليبنونالذين

ممابأسرعالمساميردثيمكنهأسذياالأوتوماتيالمسمر

بالموقة.دقهايستغرقه

رئيسية:أجزاءثلاثةللمسمارالمسمار.أجزاء

السنيعمل.الرأس3-الجسما.أوالساق2.أسمنا-أ

نأبعدراسحمار.ادثعندالخشبيةالأليافيفصلكالأسف!ت

المسماروتمنعبالجسمالأليافاتمسكنهم!طالمسماريأخذ

المسمار.خلفهالذيالثقبالرأسويغطي،الإفلاتعن

سنوهيشيوعا.الأكثرالشكلالمعينيةالسنتعد

السنأنإلا،الخشبأنواعمبنغلبجيداتتلاءمحادة

الأخشاباملعضتلاؤماالأحسنالسنهيتبقىالكليلة

تفصلحيثأجلوط،اوخشبأغيقباخشبمث!!،الصلبة

تجنبعلىوتساعدالخشبيةالأليافابعضالسنهذه

الخشب.انفا،ت

تلكوتثبت.ومستديرةملساءساثالمساميرولأغلب

إلامحكماتثبيتاحلقيةأوخيطيةأولولبيةساقلهاالتي

انفلاقتجنبع!الدقيقةأحساتاوتساعدثمنا.أغلىأنها

وتستعمل.الرقيقةالحشبيةالألواحاأرالصلبةالأخشابا

الأرضاكساءتثبيتشىالمربعةالساقذاتالمسامير

بالإلممممت.الخشبي

وعريضة.مسطحةرؤوسااطساميرأنواعمعظموتحمل

تحتكليةبدقهاأررقيقةاالرأسذواتإخفاءالممكنمنو

برؤوستدفعالتيتلكتشبهأداةبولعماطة،الخشبسطح

الذيالثقبويسدالأزميل،تسمى،السطحتحتالمسامير

المساميرأحجامبعض

!
!
!

!
!

!

!

!

8د

-4،6

!21!!!!

5،32

2،33

يحددألىيمكنالمسمار.طول

وأبالسنتيمتراتالمسمارطول

هذاولمج!!للأوزاد.بنيلوحدة

لمساميرالحقيقيةالأححامالشكل

متوعة.مقاسصلاستعمالمتوعة

المحي.وحدةالحرهـدويمتا!

!

عاديمسمارتعليصمسمار

!
الحشب!سمارمحددحلقىمس!ار

!

تثبيتمسمارالصقل!سمار

احساقاحلقىمسحار

ش!لاقيالأصاضاستخو!فمتنوعةأشكالللمسامير

رؤوسهابأيتسكالا!ساميرأ!اعمحتلروتمييرمم!سشيها.

عا.وأسا)أحسامها(لهاوسيقا

!!

اساس!ارفيعدقيقىمسمارالأحديةا!سمار

لا!

تححيدمسماردلوسمسمارصسبرمسحار

اكس!مردوخأضستي!ا

فقد،خاصةالأعمالتصعالمعدنيةوالمثبتاتالمتخصصةالمسامير

موادتركيبفيأوالأتاتأوالأحديةاصساعةفيمتلا،تستعمل

اضسقيرو.ا



بناءوويستعمل.ذلكبعدويطلىبالمعجونالمسماريخلفه

وألواحالقرميدلتركيب،عريضرأسذامسماراالسقوف

صغيرةمساميرالأثاثمنجدويستعملكما.السقوف

ظاهرةستبقىالرؤوسهذهكانتإذا،زخرفيةرؤوسذات

الصنع.إتمامعند

منصغيرلجزءوصلبلامعتغلظافم!ر

النتوءهذايضمغطالجلد(.منالخارجي)الجزءالبشرة

فىويتسببأرراخلية(االج!دطبقة)الأدمةعلىالغليظ

وتحدث.القدمثؤلولأيضاويسمى.وهشةرقيقةجعلها

فإن،ولذلك.والاحتكاكالضغطبسبب،القدممسامير

القد!ن،أصابعمفاصلفوقتنموماكثيرا،القدممسامير

لكن.أقدامهمتناسبلاأحذيةيرتدونالذينللأشخاص

حيث،الجسممنمكانأيفيتتكونقدالقدممسامير

ومسمار.البشرةفيأذىوالاحتكاكالضغطيحدث

البشرةتبقىوهناالقدم!ت،أصابعبينيوجداللينالقدم

.بالعرقدوماتغسللأنهالينةالمتغلظة

حيث،الألمأضخفيفالقدممسمارلزقةوتستعمل

موادعلىاللزقاتهذهمعظموتحتوي.المتغلظةالبشرةتزيل

ولكي.الخارجيالقرنيأصراكمابتليينتقوم،كيميائية

تتسببالتيالأشياءأولآتزالأنيجبالقدممسماريشفى

تقشيريتمألاينبغيالعدوىلخطورةونظرا.حدوثهفى

طبيب.بيدإلاحادةبآلةالقدممسمار

.الجسأة:أيضاانظر

تصنعالتيالمثبتاتأنواعأحدالملولبالمسمار

وفيطرفيهأحدفيكبيررأسذيفلزيقضيبمن

الملولبالمسمارلفيتموقد.لولبيةأخاديدالآخرالطرف

الملولبةالمساميرأنواعبعض

277المائيالمسماع

بواسطةمكانهفييثبتأو،تثبيتهالمرادالجزءفيوإدخاله

وسطها،منمثقوبةالمعدنمنقطعةوالصامولة.الصواميل

المسماروضعيتمولكي.لولبيةأخاديدلهالثقبوهذا

الأخاديدذيالطرفيلف،المطلوبالمكانفيالملولب

الخاصمنهااللولبيةوالمسامير.الصامولةداخلإلىاللولبية

ستة)ذاتمسدسأومربعرأسذاتوهذه،بالآلات

ملم6بينتتراوحبأحجامأقطارهاوتصنع(.جوانب

.كبيرةبدرجةيختلففهوالطولأماأكثر،أوسمااوه

لتثبيتالغالبفيتستخدمالتيهيالملولبةالربطومسامير

الرأسوتحتمستدير،رأسذاتوهى.الخشبيةالأجزاء

تركيبعندالدورانمنالمسماريمنعصغير،مربعجزء

وهيبالمواقد،الخاصةالملولبةالمساميروهناك.الصمامولة

حتى،ومثقوبةمسطحةأودائريةنصفرؤوسذاتعادة

العرويةالملولبةالمساميروهناكفيها.المفكإدخاليمكن

المساميرومن.العروةأوالحلقةمثليبدوالذيبرأسهاوتمتاز

قط!عبوجودوتتميزللتمدد()القابلالتمدديالنوعالملولبة

تتمددالقطعوهذه7.الرقمش!صلعلىأومثقوبةمعدنية

أماكنها.فيالملولبةالمساميرإدخالعند

الاستماعفيتستخدم)أداة(نبيطةالمائيالمسماع

يمكن،المثالسبيلفعلىالماء.عبرالمنقولةالأصواتإلى

محركاتهاصوتخلالمنماغواصعةمكاناكتشاف

وقد.الميكروفوننظاموفقالمائيالمسماعويعم!!.العالي

التجاربمحطةموظفيأحدوهو-ماسونماكعه!اخترع

الأمريكية-كونكتيكتبولايةلندننيوفيالبحرية

-191)4الأولىالعالميةالحربخلالالمائيالمسماع

أم(.819

.الميكروفون:أيضاانو

ملوأ!مسمار

)مولى(تمددي

هامىلرعى

!ري

ملول!مسمار

ملول!مسحار

لصامواطمحنح

ملول!مسمار

كمير

ملول!رئي

رلصمسمار

ملول!

هاس!وعي

مسطحلراس

ملول!مسمار

صدايررأسدو

،لآلاتحاص

ودملولبمسمار

حاصر،عىرأمرر

-،لالات
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التنويمممارسحةروادوأحدنمساويطبيب181(.5-

التيالحيوانيةالمغنطيسيةنظريةطوروقد.المغنطيسى

غامضاسائلاأنمسمراعتقدالملسمرية.لعدفيماسميت

تأثيربامتلاكللشخصويسمح،الأجسامكافةيخترت

الاخرين.علىقويمغنطيسى

الطبودرسالنمسا.فيإزنانغمدينةفيمسمرولد

إلىأم778عامفتوجهفيهاناجحايكنوأ3فيينا.في

مسمرجلساتوكانت.الطبويمارم!ليحاضرباريس

نوعاتوجد-مرضاهفيهايمغنطكانأنهالمفترضمنالتي-

وطبقتمخادعا.اعتبرتهالطبمهنةلكن.الإثارةمن

أصئمقبولآالمغنطيسيالتنويمأنإلامسمرنويات

مم!ضةو!ميلةوكذلكالعمليةالحدراسةموضوعاباعتباره

للعلاخ.

المغنطيسى.التنويم:أيضاانظر

ا!باسىا)العصرالأدب،العربىالظر:.المسمطات

.(لأولا

مأكانتطبيعيةالحاكةالحجارةمنتصنعأداةالمسن

أيضاوتسمى.المعادنوشحذالجلخفيوتستخدمصناعية

السليكونكربيدمثلمنهاالصناعيوالنوعالمحمحذ.

فيهنالكوكاناسعتخداما.الأكترهوالألومنيوموأكسيد

عليهأطلقالحاكةالحجارةمننوعالأوقاتمنوقت

فىويستخدمالمرو،مادةمنمكونوهونوفاكوليت

بشدةالنوعهذاامتازفقدالمادةهذهلصلالةونظراالطهحن.

أكبر.بسرعةالجلخعلىوبقدرتهللتآكلمقاومته

(.البسيطة)الجدةالجمدةانظر:المسئد.

السيطة(.)الحلةالجمدةانو:.إليهالمسئد

ويسمى)الأمعاء(الأحشاءتفريغيعجلدواءالمسهل

تفر!خعلىيسماسدمسهلمثلاالمعدنيفمالزيت.الملينأيضا

الأمعاء.محتوياتتزييتطريقعنالأحشاء

المحتويةالمسهلاتفىالفعالالعنصروهووللفينولفثالين،

مباشرتأثيرأطمفئ!القابلةوالمسهلاتالشوكولاتةعلى

بعضوتسبب.واضحةعيرتأثيرهطريقةلكنالأمعاء،اعلى

عنالح!جمفيزسا!ة-الإنجليزيالملحومنها-المسهلات

الامعاءمحتوياتحجمالماءيزيدحيثالمحتجز،الماءطريق

فيهابما،المسهلاتبقيةتأثيرأما.للتفريغالأمعاءويضو

الأمعاء.جدرانتهييجطريقعنفيتم،الخروعزيت

فترةمدىعلىلاستمرارالمسهلاتتعاطيعدموينبغي

الأمعاح!كسلإلىيؤديقدذأ!كلأن،الزمنمنطويلة

تكونأنيمكنكما.بنفسهاوظائفهاأداءفيوقصورها

منأخرىأجزاءعلىضارةجانبيةآثارفي!مبباالمسهلات

فيألممنيعانونأناسقبلمنتعاطيهاينبغيفلابمالجسم

حركة)قلةالإمساكمنالتخلصغالباالممكنومنالبط.

الأطعمةوتناولالماء،منكبيرةكمياتبشربالأمعاء(

الحبوبالأطعمةهذهودشمل.أليافعلىتحتويالتي

الورقية.والخضراواتجميعهاكهةوالفا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المعحيسيااسفيمواغثالي!الإمساكا

حلوبرملحرةاحصس!طاالحروعريت

المعدقيالريت

624هـ،64-)2مخرمةبنالمسور

ابنصحابي.نوفللنمخرمةبنالمسورم(.683

بعدولد.عوفبنالرحمنعبداختابنوهو.صحابي

المدينةقدمصغير.وهوعثهعرالنبيفأدرك،بسنتينالهجرة

منيعد.الخطاببنعمرولازمهـ.8!شةمكةفتحبعد

اللهعبدهـمع27!حنةفئإفريقيةلثمهد.الصحابةفقهاء

أثناءالزبيربنعبداللهمعوكان.السرحأبىبنسعدبن

فيه.وقتل،الأولمكةحصار

.(م1881-9381)ستمود،جسكيمسور

العملويحتل.التاريخفيالروسالمومميقىمؤلفيأبرزأحد

أروعمرتبةأم()874جودنوفبوريسالكبيرالأوبرالى

أحدحياةمنتتخذالتيالأوبرا،هذهوتع!صه!.أعماله

الرئيسيةالروسيةبالألحانالاهتماملها،أساساالقياصرة

المومميقية.مسورجسكىأعمالمعظمفيالموجودة

،بسكوفمنالقريبةكاريفو،فيمسورجسكيولد

والداهوكانصبيا.كانعندماالبيانوفيدروساوتلقى

مدرسةإلىفأرسلاه،العسكريةالحياةشيينخرطأنيريدانه

الجيعقمسورجسكيدخل.بطرصعبرجسانتفيحربية

المؤلفينبمجموعةالتحقالتاليالعاموفي.أم856عام

فيماالرجالهؤلاءوصار.بطرممبرجسانتفيالشباب

قائد،بالاكيريفميليا!شحثوقد.بالخمسةيعرفونبعد

فيالوطنيبميراثهمللاهتمامالروسالمومميقي!تالمجموعة

مولمحيقاهم.

ناذراالجيعقمسورجسكيترك،أم858عامفي

نوعامنظمغيرالتأليففيأمعلوبهوكاد.للموسيقىنفسه

الأوبراشعملت،منجزةغيرمشروعاتعدةوتركما،

مؤلفونأكملهاالتىوخوفانشكيناسوروشنسكحسن

.آخرون



927الدجالالمسيح

البيانوآلةعلىالعزففيبارعامسورجسكيوكان

معرصفيصورةمقطوعةللبيانومؤلفاتهوشملت

الأوركستراليالتوزيعفيمشهورالعملوهذأم(.871)4

عامرافيلموريسالفرنسيالمومميقيالمؤلفكتبهالذي

الكلاموضعموهبةأيضالمسورجسكيوكانت.أم229

منالعديدوألف.موسيقيةجملفىاليومىالروسى

-ام)868الحفانةداربينهامن،الغنائيةالمسلسلات

أم(.877-)1875الموتورقصاتأغانيام(،872

صديقهدفعكاجداجريئةمسورجسكيإيقاعاتوكانت

أعمالهمعظممراجعةإلىكرساكوف-ريمسكينيقولاي

وفاته.بعد

والأوبراالأوركستراشركاتمعظم،اليوموتؤدي

بورسمثللأعمالالمعدلةكرساكوف-نحمئريمسكي

الأصلعالجبلعلىليلةالنغميةوالمنظومةجدانوف

الأوبرا.:أيضاانظرم(.1)872

عليهمريمبنعيسىإلىيشيرالقرآنفيلقبالمسيح

خلتقدرسولإلامريمابنالمسيحما)وحدهمرة،السلام

يبشركاللهإن)اسمهمعومرة75.:المائدة!الرسلقبلهمن

وقيل.45:عمرانآل!مريمابنعيسىالمسيحاسمهمنهبكلمة

بإذنيشفىكانالمريضأنمنها:أشياء،التسميةسببفي

الأكمهوأبرئ)الألمموضععلىبيدهعيسىمسحإذاالله

اذأنهومنها.94:عمرالىآل!اللهبإذنالموتىوأحليوالأبرص

تجوالهلكثرةوقيللهما،أخمصلاممسوحتينقدمين

الإنجيلفيالموجودمسيحوتعبير.الأرضفيوممياحاته

.المدهونتعنيعبرية!لمةمنمشتق

أليهوديةللديانتينمشتركامحورايعدالمسيحومفهوم

علىيطلقكان،الأصلفيالمسيحوتعبير.والنصرأنية

بالزيتيدهنونكانواالذينوملوكهماليهود،كهنة

اليهودكان،المقدسالكتابعهودوخلال.المقدس

يتباينونواليهودالاضطهاد.منينقذهممنإلىتحطلعون

بمسيعيعتقدفالبعض.المسيحورسالةلطبيعةتوقعاتهمفى

عهدابأنيعتقدالاخروالبعض.منهمالمؤمنينيخلص

يسودحيثيأتيسوفالمشحي،العهدباسميعرف

والحرية.السلام

بعضبينوالحسابالبعثمسيحفكرةتطورتأغد

لإعلانيأتيسوفالمسيحهذاومثل،اليهوديةالطوائف

الحسابيوميبعثمسيحإلىدانيالسفرويشيرالعالما.نهاية

الأبد.إلىتدوممملكةسيحكمالذيالإنسانابنويدعى

وقد.الموعودالمسيحهويسوعبأنالنصارىيؤمن

بأنالنصارىمنكثيريؤمنكما.المسيحلقبأعطوه

العالم.نهايةفيثانيةيأتيسوفالمسيح

الاضطراباتفتراتوبخاصة،التاريخحقبوخلال

منشخصمنأكثرادعى،الاجتماعيةأوالسياسية

أتباعجمعمنبعضهمتمكنوقد.المسيحأنهالنصارى

بالدجالين.يدعونهؤلاءومثل.كثيرين

.السلامعليهعيسى:أيضاان!

علىيقعللمسيحبرونزينصبالألديرمسيح

بهاحتفلالأنديز.جبالفىالتشيلية-الارجنتينيةالحدود

الأرجنتينبينالدائمللسلامرمزا،أم409مارس13في

وتشيلي.

فضلذكرىإحياءالنصبباقامةمعاالدولتانقامت

التيباسأسبالاتاقمةعلىالنصبيقف.الحدوديالنزاع

مندوزابينالبحرسطحمستوىفوقم.863تربمبم

حديدمنصئالنصب.بتشيليوسانتياجوبالارجنتين،

ماثيوالأرجنتينمثالصنعهوقد،القديمةالأرجنتينمدا!

قاعدةعلىويقفم،.97المسيحتمثالارتفاعيبلغألوترو.

الجرانيت.منمصنوعةأرضيةكرةنصفشكلتمثل

مرفوعةاليمنىواليدكبير،بصمليباليسرىاليدتمسك

يقرأبالأممبانيةنقشيوجدالنصبقاعدةوعلى.للمباركة

تراباوتصيرالجبالهذهتتفتتسوف"عاجلا:يدعونكما

الذيالسلاموالتشيلييونالأرجنتينيونينقضأنقبل

المسئا(.يسوعالخلصقدميعندعليهأقسموا

،كبرىفتنةظهورهيحدثشخصالدبلالمسيح

وسليماننوحمثلالساب!نالأنبياءأخبارفيذكرهورد

فتنتهمنأمتهط!ئدالرسولحذروقد.السلامعليهموعيسى

بنأنص!عنالبخاريصحيحفيوردفقد،أمرهلهموأبان

فىيخزلحتىالدجال)يجيءكل!لد:النبيقال:قالمالك

فيخرج،رجفاتثلاثالمدينةترجفثم،المدينةناحية

(.ومنافقكافركلإليه

عننافععنأيوبحديثالدجالصفةفيوردوقد

كأنهااليمنىالعين)أعور:قالعد5كل!النبىعنروأهعمرابن

الناتئة.العنبةهيالطافيةوالعنبة.البحاريرواه(طافيةعنبة

بناللهعبدبنسالمعنشهابأبنعنعقيلوعن

بالكعبةأطوفنائمأنا)بينا:قالووم!المهرسولأنعمر

ماء،رأسهيهراقأوينطفالشعرسبطادمرجلفإذا

فإذاألتفتذهبتثم،مريمابن:قالواهذا؟من:قلت

عنبةعينهكأنالعينأعورالرأسجعدأحمرجسيمرجل

قطنابنشبهابهالناسأقربالدجالهذا:قالوا،طافية

.البخاريرواه(خزاعةمنرجل

ولافتنةمنكانت)ماالحديثفيورد.الدجالفتنة

نبيوما،الدجالفتنةمنأعظمالساعةتقومحتىتكون
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رصيحاسعرمردوعا،الحاكمرواهمنه(أيقومهحذروقدإلا

عمه.الله

قال:قالعنهاللهر!يحذيفةعنمسلمصحيحوفي

جفال،اليسرىالعينأعور)الدجال:!!اللهرسول

نار،.وجنتهجنةفنارهونار.جنةمعه(،كثيره)أيالشعر

معه)إن:الدجالفيقالأنهعثخهكراكنجىعنعنهوفيه

تفلكوا(.فلانار،وماؤهبارد،ماءفنارهونارا،ماء

اللهرضيهريرةأبيحديثمنمسلمصعحيحرفي

معهيجيءوانهأعور)إنهعثةمر:اللهرسولقال:قالعنه

وانيالنار.هىالجنةإنهايقولفالتىوالنار.الجنةمثل

(.قومهنوحبهأنذركمابهأنذرتكم

مسلمأخرج.لهعيسىوقتلونهايتهالدجالمدة

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن

أمتيفيالدجال)يخرجءئ!مر:الدهرسولقال:قال

أربعينأوشهراأربعينأويوماأربعينأدريلا-أربعين

كأنهالسلامعليهمريمابنعيسىاللهفيبعث-عاما

فيبقيةوللحديث...(فيهلكهفيطلبهمسعودبنعروة

صحئمسلم.

اب!عيسىالمسيحيأمرالىأنالحديثهذامنيتبين

اسموهوالكذابأي،الدجاليقتلأنالسلامعليهمريم

دجالأسميإنهوقيل،الشرائعفيإليهالمشارالشخصلهذا

دجليقالنواحيها.أكثرفيويمشيالأرضيقطعلأنه

إحدىلأنمسيحاالدجالسميوانما.ذلكفعلإذاالرجل

فيكمامسيحايسمىوالأعورلها،يبصرلاممسوحةعينيه

.ال!صولجامع

نية.لنمرااان!:.لمسيحيةا

مفكر.(-م8391)بهالواعبد،لمسيريا

منمميزةوبحثيةفكريةمكانةحققمصريومترجموناقد

اليهودوتاريخعموماالغربيةالحضارةعلىاشتغالهخلال

شعهرةاكتعسبوقدخاصبشك!الصهيونيةوالحركة

المفاهمحولموسوعتهصدوربعدأطالمجاهذافيوأهمية

.أم759عاموالصهيونيةوالمصطلحات

دمنهورمدينةفيالمسيريمحمدعبدالوهابولد

الولاياتفيالجامعيتعليمهوتلقىالعربيةمصربجمهورية

الأدبفيالدحضوراهعلىحصلحيثالأمريكيةالمتحدة

مشةرتجرزجامعةمنالمقارنوالأمريكيالإنجليزي

الصهيونيةبالشؤونخبيراتخرجهبعدوعمل.أم969

الأهرامبمؤسسةوالامشراتيجيةالسياسيةالدراساتبمركز

بالوفدمستشاراثمأم،وء079179عاميبينمابمصهمر

عامىبينمانيويوركفيالعربيةالدوللجامعةالدائم

منعددفيالتدريسمارسذلكبعد.أم979و7591

بينمابالقاهرةضعمعه!عينجامعةأولهاالعربيةالجامعات

بالرياضسععودالملكجامعةثمأم،839وأ!7!عامي

الكويتجامعةوأخيرا،أم889و8391عاميب!تما

عادحيثام،989و8891عاميبينماواحدعاملمدة

متفرغغيركأستاذضعمسع!تجامعةإلىذلكبعد

)متقاعد(.

تشملالتيالأعحالمنكبيرعددللمسيريصدر

منمشتركةترجماتوهيرإليها،العربيةاللغةمنالترحمة

المؤرخولكتابالإنجليزياشومانتيكىللشعرترجمةأبرزها

الشعرمنولختاراتوالعالمالغربرايليكيفنالأمري!ي

ماهوالمسيريإنجازاتأبرزل!ش.الفلسمينيةأوالقصة

واليهوديةلليهودوالمعمقالواسعوتحليلهبرصدهاتصل

الغربيةللعلمانيةالشاملبالتاريخوصلتهاالصهيونيةولتاريخ

السياقهذافيأعمالهوتشملضخ!.حضاريكتوجه

الفكربنيةلدراسةمقدمة:التاريخنهايةكتاب

والمصطلحاتالمفاهيبمموسوعةم(،91)73الصهيوني

العقلاسرارأم(،)759نقديةرؤية:الصهيونية

موسوعةالضخمةموسوعتهوتعدام(.)699الصهيوني

8)جديدتفسيرينموذج:والصهيونيةواليهوديةاليهود

الثقافةتاريخفيفريدافردياإنجازاأم(899،مجلدات

كما،العملهداففي.الصهيونية:انظر.المعاصرةالعربية

فيإنجازهاعلىيعملالتيالشاملةالعلمانيةموسوعةفي

عبرالإنسانلتاريخرؤيتهالمسيرييوح،مجلداتأربعة

التاريخونهايةوالطبيعةكالحلوليةمركزيةمفاهيم

فىعامةظاهرةالحلوليةأنهوالرؤيةهذهومدار.والعلمانية

لكنها،الصوفيةالحركاتفيكما،الإنسانيةالثقافات

وتعني.النهضةعصرمنذالغربيةأطحضارةالرئيسيةالسمة

إلاهاالطبيعةجعلأو،الطبيعةفىالألوهيةإحلالالحلولية

يؤديمماأما.بوصفهاالطيعةإلىالغربيةالإشعارةفيكما

القداسةنزعأي،الشاملةبالعلمانيةالمسيرييصفهماإلى

الإلحاد،:انظر.الكونمركزالطبيعةوجعلالإلاهية

واللأخلاقيةالدينيةالقيمفصلإلىهذاويؤدي.العلمانية

اسمائدالمفهومفيكما،فحمسبالدوأسةعنلاوالإنسانية

،والعامالخاصجانبهافيالإنسانحياةعنوإنما،للعلمانية

العلمإلىالأمريصلانإلى،ومتغيرةنسبيةبجعلهاوذلك

فصلوإلىأغيمة،اعنالمنفصلوالجسدالقيمةعنالمنفصل

المادية.الواحديةلتهيمنأغيمااعنككلالإنسانيةالحياة

منعنهنتجوماالطبيعةلتسخيرالسعىأنالمسيريويرى

الاستعمارعبرللإنساناستغلالمنيشاهدومالها،دمار

صالخصوصياتوتآكل،العالميةالحروبوكذلك،وغيره

العلمانيةلتلكمظاهرهي،الإنسانيةللمجتمعاتالثقافية
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العالمعلىالمهيمنالغربيالحضاريالنموذجفىالشاملة

حاليا.

.المتحدةالولاياتجنويفيتقعولايةالمسيسييي

فيهادئةمدنهاوكانتمزارعيندياركانتأنوبعد

ومدنهاالمصانععمالمناليومسكانهاأصبح،الماضي

أكبرهى،جاكسون،الولايةهذهوعاصمة.مزدحمة

الولايةطرفوواديهالمسيسيبينهرويشكلمدنها.

خصبةمنخفضةأراضمنالواديويتكون.الغربي

الصويا.وفولالقطنمثلكثيرةمحاصيلبانتاجمشهورة

الدلتا.الإقليمذلكالولايةاهلمعظمويسمى

الجزءكلالشرقيالخليجساحلسهلإقليميغطي

يتكون.الفيضيالواديمنالشرقإلىالواقعالولايةمن

.غاباتتغطيهامتموجةمنخفضةتلالمنالإقليمأغلب

منخفضة.وأراضبرارأسماحليالسهلفيتوجدكما

أما.المسيسيبيشرقيشمالفىتنيسينهرتلالوترتفع

هذامنالشرقيالجنوبيالجزءفىترتفعفإنها،باينتلال

الإقليم.

هوالمسيسيبيفيالمهمالوحيدالاقتصاديالنشاط

فيجولاباسكافىالسفنبناءأحواضوتعمل.الصناعة

الولايةفيتنتشتركما.النفطوناقلاتالنقلسفنبناء

ومصابالملابس.اللحومتعليبمعامل

هذهفيالوحيدألاقتصماديالنشاطالصناعةوتمثل

البضاب!نقلسفنبناء،هناكالصناعاتأهمومن.الولاية

والملابس.،اللحوموتعليب،النفطوسفن

تجارةهىالمسيسيبيفيقيمةالاقتصاديةالمواردوأعلى

فيجاكسونتحتلهالذيوالمو!.التجزئةوتجارةالجملة

تتقدممهما.تجاريامركزامنهايجعلالجنوبو!مط

موجزةحقائق

سممه.2)344586:السكان

كم2أ15.23ء:المساحة

فيالحرارةدرجةمموسط.م58يمايردىالحراردرحةمتوسط:المناخ

.م725يوليو

س!إلبحر.فوقم462ووداليحملبقعةأعلى:الارتفاع

المحر.سطحمستوى:الانخفاض

.هانيسبرجمريدياد،،بيلوكسي،جاكسون:الكبريالملدن

الحليب،،القطنالدجاخ!،،الماشيةلحوم:زراعية:الرئيسيةاللنتجات

المعداتالملابص،،الكيميائيةالمواد:صناعيةالصويا.شول

السقل،معدات،الورقمنتجات،آلاتا!ذائية،االمواد،امموبائيةا

الخشبية.المصنوعات

لفط.،طبيعىعاز:لتعدينا

المسيسيبي.نهر:الاسمأصل

والقطنالدجاجإنتاجفيالأخرىالولاياتالمسيسيبي

الطبيعي.والغازللنفطمهممنتجأيضاوهيالصويا.وفول

عامسوتوهيرنانديالأسبانىالمكتشفوصلوعندما

الهنود،منجماعةالمنطقةهذهسكانوجد،أم054

كانتولقد00،0.3و.000.52بينأعدادهمتتراوح

وهي،قويةهنديةقبائلثلاثحكمتحتآنذاكالمنطقة

وناتشيز.وتشوكتو،تشيكامعو

واديلاسالدولمميورالفرنسيالمكتشفاحتل

خضئثم.أم682معنةفيفرنساباسمكلهالمسيسيبي

الحربأنتهاءبعدالبريطانيللحكمالمسيسيبيإقليم

انتقلتذلكوبعد.أم763سنةفيالهنديةالفرنسية

مأ775الأمريكيةالثورةبعدالمتحدةالولاياتإلىاسحلطة

المتحدةالولاياتإحدىالمسيسيبيصارتثم،أم783-

.ام817عامال!مريكية

ولايةعاصمةجاكسون

مدنها.وأكبرالمسيسيبى

طرقبمفترقوعرفت

المركزوتعتبر.الجنوب

والصناعي.التجاري
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الأراضيإلىم8321عامبحلولأ!نوداأحشرانتقل

منكثيرورحل(.الحاليةأوكلاهوما)ولايةالهندية

اكتيالخصبةالأراضيلفلاحةالمسيحسيبيإلىالمستوطن!ت

المزارعلإدارةالعبيدالقطنزراعواستخدمالهنود.تركها

.الكبيرة

عامينايرمنالتاسعفيالاتحادعنالمسيسيبىانفصلت

وأصبح،منهتنسحبولايةثانيةوصارتم1861

للتحالف.رئيسا-السيسيبيمنوهو-ديفزجيفرسعون

فيتقدماولىالأالعشرينالقرنسنواتشهدتولقد

الحقوثدعاةجهودوقوبلت،والتعليموالزراعةالصناعة

الستينياتفيالعسفمنبشيءالاندماجسبي!!فيالمدنية

أغرنامنالتمانينياتمنتصف!وفي.العشرينأغرنامن

ل!س.الصناعةفيالولايةعمالربماسحتخدمالعشرين

العم!!.عنعاطلينكانواالزراعيينالعمالآلاف

خطةالمسيسيبيمشروع.مشروعالمسدسييي،

أنشأفقد.أم717عامفرنسافيصيغتمتهورةتمويلية

عنهنتجالذيالمشروعلوجونالأسكتلنديالاقتصادي

وقام.المسيسيبىشرك!باسمعرفتمؤسسةت!ضين

بمبح،الفرنسيالعرشعلىالوصىأورليانز،دوقفيليب

الاثربعيدةأوصناعيةتجاريةعملياتلتنفيذامتيازاالشر!!ة

الفرنسية-للسيطرةالخاضعة-لويزيانامستعمرةفي

وصادفكندا.وفي،الأمري!صةالمتحدةبالولايات

قامثمومن.البدايةفيالانتشاروا!يعا!شحساناالمشروع

يعرفواأندونلو"شركةأسهمبشراءالفرنسي!تآلاف

وعخدمابها.أموالهمستستخدمالتيال!جفيةبالتحديد

فيالقليلفعلتقدالشركةأنالأسعهمحملةاكتشف

أصابهمأمريكا،فيالأعمالمجالاتلتطويرالواقع

للغاية.متدنيةبأسعاربئأسهمهمفيولثمرعواالذعر،

عرف،أم072عامماليذعرحدوثالنتيجةوكانت

المستثمرينمنقليلوجنى.المسيسيبىفقاعةبانفجار

أرباحا،عاليةبأسعارمبكروقتفيأسهمهمباعواالذين

أصابهمأو،فادحةخسائرتكبدواالاخرينأنبيد،طائلة

.اللإفلاس

الرئيسيةالأنهارمنالمسيسيبينهردهر.المسيسديي،

ذإ،المتحدةالوأ،ياتأنهارأطولوثاني،أصشماليةاأمريكافي

فيمصبهإلىمينيسوتاغربيشمالفيمنبعهمن،طولهيبلغ

نهرسوىطولأيفوقهولاكم766.3،المكسيكخليج

مصرفاوفروعهالمسيسيبيويعدكم(،4).09)ميسوري

وجبالالأبلاشأ!جبابينالواقعةالأوديةمقالمتدفقةللمياه

النهرإلىالماءمنهاشدفقالتيالبقاعهذهوتكون.حيالرو

2.كم.094،0233مساحتهاوتبلغاضهر،احوض!،وصروعه

والصناعة.الزراعةفيالقطرشيإنتاجاالمناطقأوفروهي

البلاد،فيالرئيسيالمائيالويقالمسيسيبينهريعد

والموادوالصناعيةالزراعيةالمنتجاتعبرهتنتقلتمومن

إلىتصلمسافةإلىفيهتبحرأنللسفنويمكن.الخام

خليجإلىمينيسوتابولايةمينالوليسمنكما.0003

المكسيك.

المترونصفمترينبين،المسيسيبينهرعمقيتراوح

مألأ035لهعرضأقصىويبلغ،طولهمعظمفيم3و.

.إلينويبولايةكايرومدينةعندتقريبا

الرجلنهرأحيانايسمىالذي،المسيسيبيلنهروكان

الأمريكية.المتحدةالولاياتتاريخفيحيويدورالعجوز،

الميلاديينعشروالسالغعشرالسادسالقرنينأثناءكانإذ

السفنظهرتولما.والفرنسيينالأسبانالمكتشفينطريق

مهماطريقاالمسيسيبيصارعشرالتاسعأغرنافيالبخارية

توينماركالأمريكيالمؤلفوصفوقد.والتجارةللنقل

المسش!يبىعلىالحياةكتابهفيحياوصفاأضهرا

أم(.)883

بحيرةمنمندفعاصافياصغيراجدولآالمسيسيبييبدأ

شرقاثمشمالأ،ويجريمينيسوتا.غربيشمالفيإتاسكا

فيالمسيسيبييشرعثم،البحيراتمنمجموعةبينرابطا

وأثناءمينيسوتا.فيرابدزجراندقربجنوباالانعطاف

المسيسيبينهر

ولايةعاصمة!أللضزلعالهرضر-ع

للدهأومدينة.
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فيهيصبمينيسوتافىبولوسانتمينابوليسبينجريانه

سانتعندرئيسيانرافدانفيهيصبثممينيسوتا،نهر

الفرقويبدو.ميسوريونهرإلينوينهرهما،لويس

الطينيةالميسوريومياهالصافيةالمسيسيبيمياهبينواضحا

الذيالطينلونوتأخذبعدفيماالمياهتختلط.العكرة

عندالمسيسيجيفيأوهايونهريصب.الجنوبفيبهتعرف

أعلىالملتقىهذاويفصل.مياههحجمفيضاعفكايرو،

الواقعالرسوبيالسهلويشكل.أسفلهعنالمسيسيبي

فيكم08علىعرضهيزيدخصباوادياكايروجنوبي

.عديدةأماكن

يخلف،المكسيكخليجمنالمسيسيبييقتربوعندما

قدرهامساحةتشغلدلتافتكونالطمىمنكبيرةكميات

إلىنيوأورليانزجنوبالنهريتفرع2.كم.00533نحو

المكسيك.خليجفيتصبالترعتسمىعديدةقنوات

يزيدماالخليجفيبفروعهالمسيسيبينهرويصب

هذامجموعويبا.الثانيةفيالماءمن3ام.008.على

المسيسيبينهريخقل.السنةفيالماءمن3كم455التدفق

فيالداخلىالمائيالشحنبضائعمجموعمن06%

طنمليون036نحوإلىالمشحونةالموادوتصلالبلاد.

.العامفىمتري

تجرهاكبيرةمراكبفوقالتجاريةالبضائعمعظمتنقل

البضائعأكثروتتكونوكايرو.مينابوليسبينشعحنزوارق

وفولالشاميةكالذرةالزراعيةالمنتجاتمنجنوباالمشحونة

الحديدومنتجاتالحجريالفحمأما.والقمالصويا

!يه!سو!ص-جم!هه!-ثص+--ا؟لأكا-!

283نهرالمسيسيبي،

وفى.الشمالإلىفتتجهأوهايونهرينقلهاالتيوالفولاذ

الحركةأوهايومنالبضابالقادمةتضاعف!كايرو،جنوبي

زراعيةمنتجاتمنالبضائعمعظموتتكون.المسيسيبيفى

وكلهاوالفولاذالحديدمنومصنوعاتحجريوفحم

روجباتونفيالمراكبحمولةإلىويضافجنوبا.متجهة

ويصبح.والنفطوالألومنيومالبتروكيميائياتلويزيانابولاية

فيمكنعمقا،أكثرروجباتونعندالمسيسيبيمجرى

نهرفوقالحركةومعظم.فيهتبحرأنالمحيطاتلسفن

.باسوسقوساوثنيوأورليانزبينتوجدالمسيسيبي

ناتحاخطيرافيضانالاخرحينمنالمسيسيبينهرويفيض

أعالىالربئفيأمطاروسقوطالشتاءثلوجذوبانعن

والأمطارالذائبالجليدويجلبوأوهايو.ميسوريرافديه

المسيسيبينهرإلىالمياهمنعاديةغيركبيرةكميات

به.المحيطالسهلويغمرماؤهويفيضفيمتلئ

المسيسيبينهرعلىالمقامةوالحواجزالسدودوتساعد

سلسلةأقيمتولقد.فيضاناتهخطرمنالحمايةتوفيرعلى

وأوهايوميسوريالنهر:فرعيمنكلعلىالسدودمن

فيمنهماكليصبهاالتىالمياهكمياتفىللتحكم

شمالينفسهالمسيسيبيعلىسدبنيكما.المسيسيبى

امتدادعلىالقائمةالطبيعيةالحواجزورفعت.لويسسانت

مياهلحجزجديدةحواجزبنيتكما،السفليالنهرمجرى

الماءكمياتيزيدلاالنهرمجرىوتعميئ.الفيضان

إلىوبالإضافةأيضا.فيهالملاحةيسهلولكنه،فحسب

مصحارفتصيرالفيضانطرقتسمىالتيفالأراضىذلك

منعددفىترصو،تجدي!عجلةذاتمشهورةلهريةباحرةكويندلتا

.أم629عامالتجارية

السفينةهدهصسعتوقدوإيابا.دهابارحلتهاحلالالمسيسيبىنهرموالئ



مسيعدد28!ا

يرتعمنسوبعندماأضهرامحرىعنبعيداالمياهتخرج

.أعيضانادرجةإلىويصلالنهر

منكثيرةأنواعوواديهالمسيسيبينهرفييعيش

منأنواعتعيشاجهبأعاالصافيةمياههففي،والنباتالحيوان

،العكرةالمياهحيث،أسافلهفيأما.العذبةالمياهأسماك

الحيواناتوأكثر.الأسماكمنمختلفةأخرىأنواعفتعيش

المسكوجرذ،المنكحيوانالمسيسيبيواديفيوجودا

أممبيرةاالقوارضمنأنواعوتعيش.والظربانالماءوثعلب

أعشابها.وب!تالدلتامستنقعاتفيالكيبحيوانالمسماة

بعفرشيهتبيمشتيالمنمقةأهذه.حيوان،الكيبالو:

أعشاشها.ا،خرى1المهاجرةوالطيوروالأوزثالبطالطيور

أجلشونواالبجعالطير،منالعامطوالالمنطقةهذهيسكن

الأبيض.والبلشون

أشجارمنغالاتالمسيسيجيواديأعاليفيتنمو

غاباتأما.أجملو!أواوالقيقبالجوزيةمثل،الصلبالخشب

الأجرداالسروشجرمنأسعاسافتتألفكايرو،جنوبي

الحياةأخلوثايهدد.والطهولالالجنوبوبلوطوالصمغ

فىتستعط!التيوالمبيداتالأسمدةفا،المسيسيبيفىالبرية

فيبفضلاتهاتلقيوالمصانعأصهر،اإلىتنجرفالمزارع

اتخدتالعشرينأسقرنامنالسبعينياتأوائ!ومنذ.مياهه

المزارع!تتمنعاكتيأغوانيناومنهاالنهر.تلوثلمنعخطوات

.ضارةأخرىكيميائيةوموادمعينةمبيداتامشعمالمن

بدايةفيتقريبا،!شة،مليونيقب!!المسيسيبينهرت!صن

هذهفيالجليديةأال!نهاراغطت.الحديثالجليديالعصر

جليدذوبانوعند.الشمافيالكرةنصفمنالكثيرالحقبة

وأوهايوالميسورينهريفيتحريالمياهكالتالأنهارهذه

واديأعاليفيسكنتوقد.المسيسيبينهرفيوتصب

أصكيكابوواالإلينويمنهامختلفةهنديةقبائلالمسيسيبي

النهرأخذالقبائلهدهومنداكوتا.السانتيروالأجيبوي

الواديأسفلوحطنالكبير.النهرومعناهالمسيعسيبياسما

وناتشيزوتشوكتاوتشيكاسومثلأخرىلقبائ!موطنا

وتونيكا.

منأولصعوتوديهيرناندوالأممبانيالمحتشفكان

ممابالقربم1541عامالنهرعبرفقد،المسيسيبيفطأبحر

الثمانيمياتأوائلوفي.تنيسيبولايةممفيسال!نيسمى

سوارديالفرنسيالمكتشفأبحرعشرالسابعأغرنامن

فرنسافقدتيخفهئلفرنسا.أنهوأعلنالنهر،فيلاسال

الفرنسيةللحربنتيجةالشماليةأمريكافيأراضيهاكل

علىبريطانياوامعتولتأم(،175763)4الهندية

الأراضياأسبانياوأحذتالمسيسيبيلفمرقيالواقعةالأرض

أم(،783-أم)775الأمريكيةالثورةوبعد.غربيه

وفي.البريطانيةالأراضيعلىالمتحدةالولاياتاستوأحت

القاسيالحثأشحارالماطقهدهتعصي.المسيشبىنهرأعالي

ضمتيمنكتيرةمناطقديتمتدالتىالاسحدارشديدةاحيةامحاا!الحرور

الجزر.لعضمحوداالأرضمنأحراءيقتط!إلنهرماوكتيرااكاهـ،ا

غربىالواقعةالأرضشرنسااستعادت،أم008عام

فيالأرضهذهالمتحدةالولاياتاشترتثم.المسيسيبى

والتجارالمستوطنينتنقلوكثر.ام308عاملويزياناصفقة

المغطاةوالزوارقالمسطحةالقواربأخهرعلىافي

منجزءاالمسيسيبيواديصارأنبعد،والأطواث

للتجارةكطريقأضهراأهميةوزادت.المتحدةالولايات

التامئالقرنأوائلفيالبخاريةالسفندتطوروالانتقال

لويسسانتفيهابماالمسيسيبيمدنوأصبحتعشر.

غربا.المتجهةللحركةإمدادمراكزونيوأورليانزوممفيصر

الاتحادقواتاستخدمتهللهجومطريقاالمسيسيبيكان

-أم861)الأمريكيةالأهليةاالحربأدناءالشمالية

مثلالنهرمدنعلىالالممتيلاءضمنوقدأم(.865

النصر،ومسيسيبيوفي!صسبيرجممفيسرليوأورليانز

السفنمحلالحرببعدالحديديةالسككحلت.للشمال

.والانتقالأخقلاحركةإليهاوتحوأصتأ!بخاريةا

للنقلطريقابوصفهالمسيسيبينهرأهميةوازدادت

توجدولا.العشرينالقرنمنالعشرينياتفيكبيراازديادا

بأجرالثقيلةالضخمةالبضائعنقليمكمهاأخرىو!ميلة

السخبوزوارقالكبيرةأصشحنامراكبتفعلكمايسير،

الضخم.النهرهذافي

لويس.،هينبن:أيضاان!

قطرلدولةالشرقيالساحلعلىتقعمدينةمسدميد

فيالأولىالصناعيةالمدينةوهي.أ!دوحةامدينةجنوبي

والفولاذكالحديد،الثقيلةالمصانعتوجدحيثقطر،

النفط.ومصافيوالأسمدةأسكيميائيةاوالموادالغازوتسييل



القطريةمسيعيدمدينة

النفطلتصديرالرئيسيالميناءفهيذلكإلىوبالإضافة

.دخانبمنطقةالبريةالحقولمنالقادم

عصرقبلمأهولأيكنلمالمدينةموقعأنالمؤكدومن

وقد.الثانيةالعالميةالحرببعداستثمارأتهبدأتالذيالنفط

تخزينوصهاريجالميناءمرفققطرنفطشركةشيدت

السبعينياتحتىحوزتهافيوبقيتأم949عامالنفط

لتكوناختارتهاالتىللدولةآلتعندما،العشرينالقرنمن

بعضمنبالمدينةتحيطالسبخاتأنومعصناعئا.مركزا

الناعمةالرمالذاتبشواطئهيشتهرجنوبهاأنإلاجهاتها

بالبلاد.المهمةالسياحيةالمناطقمنتعتبرالتي

حيقمنالقطريةالمدنكبرىرابعةمسيعيدوتعد

عامنسمة)11112منأكثريسكنهاإذ؟السكان

.والخدماتالصناعةمجالفييعملونأغلبهمأم599

عنالمسؤولةبلدتحهاللمدينةأصبحتام099عاموفي

ومرافقها.خدماتهابعضإدارة

سكانهاعدد،صقليةمدنكبرىثالثةمسيئا

الأبيضأجحرافيإيطاليةجزيرةوهي.نسمة0925528

على،للجزيرةالشرقيالشمالىالساحلعلىتقع.المتوسط

مسينا.مضيق

285مسينى

يوميا،العمالآلافويقوم.لصقليةمدخلاالمدينةوتعد

المياهمنكيلومتراتثلاثةعبر،العباراتبوساطةبالانتقال

أيضا--مسيناوتعتبر.الإيطاليوالبرمسينابينتف!ملالتي

.أخرىومنتجاتوالنبيذالفواكهتصدرحيثتجاريامركزأ

فيمسينا،مديخةأسسواالإغريقأنالمؤرخونيعتقد

الميلادقبلالسادسالقرنوفىالميلاد.قبلالثامنالقرن

وكثيرا.معروفةإغريقيةمستعمرةمسيناأصبحت

قديممنذمسينا،علىللسيطرةمعاركالأمماخاضت

عاميفيالمدينةتدمرالأرضيةالهزاتوكادت.الزمان

منكبيرةأضرأراالمدينةوتكبدت.أم809وأم783

الحربخلال،أم439عامللحلفاءالجويالقصفجراء

ام(.459-1)939الثانيةالعالمية

بينيفصلمائيممرمسينامضيقمصيق.مسدئا،

ولم.كم04الممرهذاطوليبلغ.صقليةوجزيرةإيطاليا

الطرفعبوريحاولونالاوقاتمنوقتفيالبحارةيكن

المدببة،الصخورلوجودوذلكللممر،الضيقالشمالى

السفنأنإلاللسفر،طريقاالممرويستخدم.القويوالتيار

فيكلابرياديريجيومنكلوتعدخطرا.عبوراتعتبره

المضيق.هذاعلىالموأنئأهممنصقليةفيومسيناإيطاليا

سيلا.:أيضاانظر

كمأ.بعدعلىتقع،القديمةأليونانفىمدينةمسيدي

وقد.الجزيرةشبهجنوبفىآرغوشمنالشمالإلى

مقابرخمعي!شليمانهنريشالألمانيالآثارعالماكتشف

بهذااستهلوقد.أم876عاممسينيموقعفىملكية

بلادمنالرئيسيالجزءفيالبرونزيالعصردراسةالكشف

تحتويالعموديةالمقابرباسمالمعروفةالمقابروهذه.اليونان

ذهبيةوأشياء،وذهبية،برونزيةوأسلحة،مجوهراتعلى

.أخرىوفضية

فىوالثقافيةالسياسيةالقيادةمركزمسينيوكانت

عشرالخامسالقرنينبيناليونانبلادمنالرئيسيالجزء

البرونزيالعصريسمىماوغالباالميلاد.قبلعشروالثالث

عشرالسادسالقرنمنتصفبين،اليونانبلادفيالأخير

واشتوت.المسينىالعهدالميلاد،قبلعشرالثانيوالقرن

ملوكهاوأضرحةالمسورةوحدودها،الملكيبقصرهاالمدينة

النحل.بخلاياالشبيهة

مسينيانهارتوقد.للعيانباديةالأضرحةومازالت

نأالمحتملومنالميلاد.قبلعشرالحاديالقرنأواخرفي

بربرية.غزواتأوطبيعيةلكوأرثنتيجةانهيارهايكون

أبدا.قوتهاالمدينةتستعدولم

السفينة.،العمارة:أيضاانظر



مسينيا286

منطقةكانت.اليونانفيممياسىقسمأودائرةمسيئيا

شبهجنوبفيوتممسيحيا.القديمةالعصورفيمهمة

عدديبلغ2.كم2)199مساحتهاوتبلغ.اليونانيةالجزيرة

وتعد.كلامايوعاصمتها،نسمةألف!071سحانها

أجونان.اأراضيأخصبمنمسينيا

بين،اليونانفيال!خيرأجرونزياالعصروخلاأ!

قب!!عشرالثانيوالقرنعشر3!السادأعرنامنتصف

منيلاوسالملكأصمميوةيخضعمسينياشرقيكانالميلاد،

نستورالملكعليه!ميطرفقدمسينياغرليأما.الأسحبرطي

نإالأسطورةاتقوا!رليلس(.لاسمالان)تعرفبايلسملك

الذيناليونانيينالأبطالامنكاناونستورمنيلاوسمنرر

قب!!عشرأصالتاالقرنوفي.طروادةحربفيقاتلوا

علىأ!الشمامنالقادمونالدوريونامعتولىالميلاد.

،أم939عامدايلممرفينستورقصراكتشافوتممسينيا.

أغصراويعد.بليجنكارلالأمري!!االاثارأسمعاقبلمن

.أجونانافيالبرونزيللعصرالمهمةالمعالممنواحدا

أمعبرطةهزمتالميلادقبلالثامنالقرنأواخروفى

ولكنمرت!تمسينياشعبوثارشعبها.وامعتعبدتمسيخيا

وفي.الأممبرطيالحكماتحتبقيحيث،نجاحتحقيقدون

معركةفيأمعبرطةطيبةشععبهزم.م،ق371عام

طيبةزعيماوساعدمسينيا.شعبوحررليوكترا،

وقلعة،جديدةعاصمةبناءفىمسينياشععبإبيامينوندس

أسوارا!تزاولا.مسينيباممالآنتغرفالتى،مسينشي

تحت،مستقلةمنطقةمسينياوظلت.قاثمةالقلعةتلك

بلاداشومانفتححتىالأخيلي!تاورابطةمقدونياحماية

كلها.اليونان

حتىالخامسالقرن)منالوسطىأمحصوراوخلال

السلافيونتعاقب(الميلاديينعشرأصممادساالقرن

مسينيا.احتلالعلىوالأتراكالبندقية!عحانوالفرانكيون

كلامايفيقائمةوالعثمانيينالفرانكيينحصونتزالولا

وبيلس.وميثويكرونيةو

فرنسي.نلىفيأم(.781-0173)شارلمسييه،

يمكنالتيالنجميةغيرالأجسامباقائمةأعدمنأولكان

النجميغيروالجسما.الشماليالكرةنصفمنرؤيتها

منظارخلالمنإليهينظرحينضبابيةضوئيةكرقعةيظهر

النصفبدايةمعالقائمةبإعدادمسييهبدأوقدصغير.

.أم784عاممنهاوانتهىعشرالثامنالقرنمنالثاني

النجوموعناقيدالسديمقائمةالمسمىمصنفهويحتوي

!م)غيومولمئدمومجراتنجميةغيرأجسام301على

هذهمعظممسييهاكتشفوقد.نجوموعناقيدوالغاز(الغبار

بنفسه.ال!جسام

القائمة.إعدادعلىالأصلفيعازمامسييهيكنلم

يبحثكانوفيما.المذنباتتعقبفيمختصاحانفقد

موقعها.تغيرلمضبابيةأجسامارأىالمذنباتهذهعن

وقد.مذنباتليمستالنجميةالأجسامهذهأنوامشنتج

آخرونفلكيونيشتبهلاحتىالسماءفيموقعهامعحل

12أيضامسييهواكتشف.مذنباتويدونونهابها

مذنبا.

.دايلممانقربلفرنسانفيلبادوفيمسييهولد

عامباريسفيالملاحيالمرصدفيأغدص!تا9أصئرئيس

السديمية.الغمامةانظر.أيضا:

بأعمالللقيامأكثرأوشخصاني!صنهارابطةالمشاركة

هذهعلىكتابةأوشفاهةاصاسايتف!تماوعادة.تجارية

تجاريةبأعماليقومونالدينأسكأرأنغير،كةالمشار

لموإنحتىشنركاءيعدونالأرباحاويتقاسمون،مشتركة

ذلك.يقصدوا

تختلف!ما،أطمشاركةالدقيقالتعريفيختلف

منكثيرففيآخر.إلىقطرمنتسيرهااكتيالقوانين

معا،منهماأوشركاتأوأفرادمنالمشاركةتتكونالأقطار

الهند،وفىمحدودا.أ!شاركيناعددمايكونوعادة

المشاركينعدديحدد،المثال!عبيلعلىوأيرلندا،وماخيزيا،

بعشرةالعددويحددشخصا.02إلىشحص!تمن

عملفىالمشاركةكانتإذاأعند،افيفقصأأشحاص!

بالمحابز.حاصدتجاري

المشارك!تل!ل.ومسؤولياتهمالمشاركينحقوق

إلاأضجارياالعملتسييرفيوالتزامات،متساويةحقوق

بينهمينشبحلافوكل.ذلكغيرعلىاتفاقهساحالةفي

شىءأيمايعدوغالبا.الأغلبيةبتصويتئحسمأنيج!

ملزما،طبيعيةبطريقةللعملمسيرايبدومما،المشاركيفعله

المشارحصين.أجقية

أنهغير،ال!رباخمننصيبالمشاركينمنواحدل!سل

مساوياواحدكلنصعيبيكونأنأضروريامنليص!

عندبالاتفاقمشارككلنصيبتحديد!هاو.للاخرين

الممت!صاتأوالمالرأسعلىهذاويعتمد.كةالمشارإنشاء

علىيعتمدحصما،العملبدايةعندواحدكلبهاأسهماشتى

فمن.كميتهوعلىمشارككلبهيقومأ!ذياأ!م!!انوع

العملخدمةفيوقتهمنجزءاواحدك!!يقضيأنالمتوقع

الاخرينمنأكثرعملايؤديأحدهمكانفإذا،التجاري

مننصيبهإلىإضافة،ذلكأغاءأجراإعطائهمنفلابد

حالةفيإلابمبالتساويالديونالمشاركونويقتسم.الأرباح

ذلك.غيرعلىاتفاقهم



287عبدالعزيزبنسعودبنمشاري

تخصالتيالديونعنمسؤوأ!نالمشاركينوكل

أموالمنالديونهذهتسددماوغالباأضجاري،اعملهم

استحالوإذا.بهالخاصةالممتلكاتمنأوالتجاريالعمل

منجزءاالدائنونيأخذأنيمكنالطريقةبهذهالدفع

الشخصيخسرأنالممكنومن.المشاركينأحدممتلكات

هذهمثلولمنع.-خاسرةمشاركةفيدخلإذاطائلةأموالا

المحدودةبالمشاركاتتسمحالاقطارمنكثيرافإنالخسائر

فيفاعلدورلهيكونبأنفيهاللمشاركلاتسمحالتي

للاستثمار.دفعهالذيالمبلغعنمسؤولفهو،العملإدارة

بخسارةالخاطرةدونالعملإدارةفيالشخصرغبفإذا

يؤ!س!أو،بشركةيلتحهتأنفعليهامشثمرهماتفوق

الشركة.بمالمؤسسةان!:.واحدة

يأانضمامقبوليمكنلاإنهاؤها.أوالمشاركةتغيير

الأعضاءكلموافقةدونالمشاركةفيجديدعضو

سسيسهمماتحددجديدةاتفاقيةعملمنولابد.المشاركين

ويمكن.الربحمننصيبهوتحددالجديد،المشاركبه

نأالتجاريالعملمنينسحبأنيريدالذيللشخص

يبئبهسوفالذيالسعرعلىالمشاركينبقيةمعيتفق

التجاريالعملإيقافيمكنالاتفاقيتملمفإذا،حصته

وفاةحالةفيأمانقدا.نصيبهليأخذالممتدصاتكلوبيع

نفسها.الحقوقلورثتهفإنبمالمشاركينأحد

المهن.تنظيمأضعكالمنمعروفاشكلاالمشاركةتعد

المحامونيكونهاالتيالمشاركاتمنكبيرعددوهناك

التجاريةالأعمالفيالمشاركاتتتمأنوئم!ش.والمحاسبون

رأسلتكونكثيرةلأموالتحتاجلاالتيكالمتاجرالصمغيرة

.المال

،ال!رباخمنجزءتخصيصالأرباحلمحياولركة

لتشجيعبذلكويقومون.لموظفيهمالأعمالرجاليكفله

بالشركة.للبقاءالموظفينولإغراء،المنتجوالعمل،الإنتاجية

الصافيالربحعلىالأرباحفيالمشاركةخططوتبنى

والضرائبالتكاليفكلتسديدبعدللمؤلسسة

ال!جمالى.الربحمنالأخرىوالمصاريفوالالتزامات

ويوزع،والعمالللموظفينالأرباحمنجزءويخصص

الشركة.معالخدمةمدةطولأولمرتباتهمطبقا

فيالمشاركةخططالصناعةبعفرجالقيعارض

المسؤولياتتحملفيلايشتركونالعماللأنالأرباح

نأويعتقدونالنقاباتقادةبعضيعارضهاكما.والخاطرة

أجورعلىالحصولفىجهودهميركزواأنالعمالعلى

،النقاباتوقادةالصناعةرجالمنآخرفريقاولكن.عالية

الوجهةتوجهالتيالأرباحفيالمشاركةخططأنيعتقد

والعاملينالعملصاحببينالتفاه!ابمستوىترتقىالمناسبة

يتحتقكسبأيفييشارككليهمالأن،الكفاءةوترفع

.مشتركبجهد

-؟)عبدالعزيزبنسعودبنمشاري

بنلممعودبنمشاريأم(.082-؟اهـ،236

بنمقرنبنمحمدبنسععودبنمحمدبنعبدالعزيز

ربيعةبنمانعبنربيعةبنموسىبنإبرأهيمبنمرخان

بنأسدبنيمنوائلبنبكرإلىنسبهيختهي.المريدي

الإمامأخوالكبير،سعودبنمشاريالأميركانر

قد،الأولىالسعوديةالدولةأئمةأخرسعودبنعبدالله

تحملكانتالتيالقافلةمنوانسل،حراممهمنهرب

إلىطريقهافيوهي،وغيرهمالشيخوالمععودآلأسرى

هـ.أ234عامالدرعيةعلىالاستيلاءبعدينبع

بعضوجمعالوشمإلىمشاريوصل.أعماله

النجديةالمناطقمنغيرهاومنالمنطقةتلكمنالأنصار

بنمحمدفتنازلودخلها،الدرعيةإلىاتجهثم،الأخرى

وبايع.قناعةغيرمنالحكمعنلهمعمربنمشاري

منالوفودإليهوجاءتلالحكم،سعودبنمشاريالسكان

كماالتأييد،لهمعلنةوغيرهاوسديروالمحملأ!شمامناطق

إمارته.إلىالخرجمنطقةضمامشطاع

سعود،بنمشاريحققهالذيالنجاحهذايستمرلبم

أقاربهزيارةبحجةمعمربنمشاريبنمحمداستاذنإذ

فيصلذلكفيوأيدهأنصارا،جمعوفيها،سدوسفي

الدرعية،إلىبالمؤيدينوتوجهمطير،شيخالدوي!ش،

سدوسإلىوأرسلهسعود،بنمشاريع!ىوقبضفدخلها

واحتلهاالرياضإلىتوجهذلكوبعد.وأنصارهأتباعهعند

إلىمعمرابنوأرسل،عبداللهبنتركيغادرهاأنبعد

لتلكولاءهمعلناماحدثأخبارالمصريةالعثمانيةالقيادة

ممثلينالعثمانيينصالحفيكلهاتعدأعمالوهي،القيادة

باشا.عليمحمدقيادةفي

بنلحمعودبنمشاريالأميربهقامالذيالجهدويعد

الدولةبناءلإعادةجادةلعمعوديةمحاولةأولعبدالعزيز

توفق،لمالمحاولةهذهأنإلآ،الثانىدورهافيأصسعوديةا

الوجودبوا!اصطدمتلانهابمالنجاحلهايكتبولم

التجربةأعقابفينجدفىقويالايزالكانالذي،أ!ثمانىا

فيالعثمانيةالدولةبهاقامتالتي،الأولىالحربيةالعثمانية

وتظل.الأولىالسعوديةالدولةعلىللقضاءنجدبلاد

الوسائلعنالبحثمجالفيرائدةمشاريالأميرمحاولة

علىجديدمنالسعوديةالدولةبناءإعادةشعأنهامنالتي

وطأةتحتسقطتالتىالأولىالسعوديةالدولةتراث

عليها.تشنكانتالتيالمتلاحقةالعثمانيةالحملات
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إلىأممبيرا!ععودبنمشاريالأميرمعمرابنأتباسلم

ووضئفي،عخيزةمدينةفيالمصريةالعثمانيةالسلطات

فيه.ومات،هناكالعثمانيالسجن

المو!وعةفيعملةذاتمقالات

السعوديةعبداللهل!كىذ

ا!رقيعداسسودب!اطهعمداا!لأولىاحسعوديةاالدولة

ليةالتااحسعوديةةأءالدو

مئاتمنذالجيوش!معظهمافيمقات!قسماأكبرةاول

يقاتلونأسذيناالجنودمنالمشاةجماعةوتتكونأصممنين،ا

أقدامهم.على

القواتفيالمشاةفرقتنظم.العسكريهالفرق

البلد.بذلكالخاصةالمعينةالمرلحماليبوفقامالبلدالسعكرية

وفر!،المشاةجماعةمنمؤأغةفرقالمتحدةوأطولايات

الأمري!سةاالبحريةلمشاةأضابعةاالمشاةجماعةمنخفيفة

قدو،أفواجإلىأغرثااو.البحريةمشاةبفروالمعروفة

تحملهاالتيأغرتاشيأصسوشييتامشاةجماعةتعم!!

حيث،أ!دلامماتاصرقمعبالعم!!ي!طفونوقد،السيارات

بيةااللأورواالجيوشفيو.قتاليةمدرعةعرباتفييتحركون

كتائب،منتتألف!المشاةأفواجشإنوالإفريقيةوالآسيوية

سرايا.إلىذلكبعدوتقسما

الرشاشةألدافعوابالبنادقأطشاةافروتحهز.اللعدات

الهارنومدافعللدروعألمضادةأ!موارلإواوالقنابل

المقاتلة.المدرعةوالمر!جات،والمدفعية،المرتدةغيروالبنادت

عليها.ويدربونالجويالنقلبمعداتأيضايزودونكما

الميدانلهواتفصالمزودةالمشاةجماعةوحداتوتستضعا

.الطيرانأوالمدفعيةمسالدةتطلبأن،اللاسلكيوأجهزة

كتلفيتقاتلالمشاةجماعاتكانت.التثكيلات

وأاليونانيةال!صيبةمثلالبارود،اختراعقبلجداحبيرة

الجسودأخذ،الناريةسلحةالأتطويروبعد.الرومانيأعيلة!ا

أكبرإطلاثمنيتمكنواحتى،طويلةصفوففييحاربون

أضاريةاالأسلحةأصبحتعمدماو.الأسلحةمنمم!شعدد

أدلأضصئإصالتهمالانتشارالمعتماةعلىكاد،فعاليةأكثر

استخدامالممكنمنأصبحأنوبعد،والآن.سهولة

يستخدمونالمشاةلمحان،القتالميادينفيأصوويةاالأسلحة

مزيدتوفيربقصدالانتشارمنبمزيدلهمتسمحتش!جلات

أعم.الحمايةمن

فيالمشاةمنكبيرةجماعاتحاربت.تاريخيةنبذة

القرنأثناءايشاةأهميةتضاءأستول!ش،أصقديمةاالحروب

يسيطرون)الفرلعمان(أسةالخيابدأأنبعدألميلادياالسادس

إلىالمشاةقاتدالإسلامصدرفي.المعاركميادينع!

أجراعةافيغايةعسكريةتشكيلاتفيأغرمعاناجوار

ذلكفيالإمبراطورياتأعتىجيوشقهرمنوتمحنوا

القوستطويرتمالميلاديعشراشالغالقرنخلالو.الوقت

والأسلحةالسويسرلين،والمطردوالرمح،الطويلالإنجليزي

الحربينوأتناء،المشاةقتالأهميةأعادتالتيالنارية

.القتالبمعظمالمشاةفرققامت،والثانيةالاولىالعالميتين

الجيش.الرشالقبمالمدفع،المدفعية:أيضاانظر

الحث)مناهجعدمالنف!،انظر:.الطبيعيةالمشاهدة

أصمي!(.اعلمفي

ذاتالكدمةعلىيطدقمصطدحاللفظيالمشترك

تتفقأكثرأوكلمتينكلهوآخرولتعريف.الختلفةالمعاني

فهي)عين(كلمةمثلمعانيهاوتحتل!،أس!صابةواأضطقافي

علىكذلكوتدل،النابعةأحينوا،الباصرةأ!تاعلىتدل

وهوالعدوعينعلىوتدل،رئيسهموهوأغوماعين

مؤكدةوتأتي(،)الذهبممعنىتأتيأح!تواحاسوسهما.

التيال!طماتهذهمنكثيرأطغةاوتتحل!.أ!ذاتابمعنى

نأإلاوالبياضأسسوادافيحصالحونو!ضابةلطقاتشترك

فيه.تردالذيأصسياتاحلالتتمايزدلالاتها

سائلمستحضرلصنعتستخدمشجيرةافول

وشرقي،الشماليةأمريكاشرقيفيحةالمشترتنمو.مهدئ

الاتحاهات.كافةفيألمجدولةاأغصانهاوتنتشرآ!ميا.

أزهارأوالمرقطالماءجارأوالتبغشجرةأيضاوتسمى

الشتاء.

وأأكتوبرفيأوراقهاتساقطبعدأزهارهاالمشتركةتنتى

نأبيد،خفيفةذهبيةعناقيدفيالأزهاراوتنمونوشمبر.

تتطايرذلكوبعد،التاليةالسنةفيإلاتنضجلاأضمارا

وأيارداتمسافةإلىالصغيرةالخشبيةأغمادهامنأجذورا

.عديدةأمتار

غسول،الهامماملينأو،السائلالمشتركةوممستحضر

تحضيرهويتم.يشربأوالجلد،علىيستحدم،وشافمقو

الأطباءويصفه.أممحولافيوالأوراتالقلم!بتقطر

التمار

-؟!لملأ

ص!صيصغلم

يتشاءوصيفالمظه!ا

هاررالأا

الخفيفةالذهبيةالأزهارمنعايدللمشركة



،النزفوحالاتالمفاصلالتواءوحالات،أصلكدمات

الجلدية.وألاضطراباتوال!دماءوالقرحة

قوهيبلغ.الشمسيةالمجموعةكواكبأكبرالمشتري

عشرةإحدىأيتقريبا،كما24و849استوائهخطعند

كأرضناأرض000.1وضعويمكن.الأرضقطرقدرمرة

الع!لاق.الكوكبهذاجوفلملء

منالقربحيثمنالخامسالكوكبهووالمشتري

ك!امليون078الشمصرعنبعدهومتوممط.الشمص

يكونوعندما.كممليون051تبعدالأرضبينماتقريبا

عنهايبعدفإنه،للأرضمواقعهأقربفيالمشتري

كم.مليون063

مدارفيالشمسحولالمشترييدورالمدار.

عنالكوكببعدويتراوح.الشكلبيضيأيإهليلجى

بعداأوضاعهأقصىفيكممليون581بينالشمس

المشتريويحتاج.أوضاعهأقربفىكممليون47.و

ليكولتقريبا،أرضيةمشة21أوأرضيايوما333.4إلى

لمحةفيالمشتري

اطمتسيالقديمالرمزأإالمشتركوكبضئمنبا"طولشمم!إلأزير

صواعقمانعةلربمين(

!ا!-سى*---------------!ص!------------------لرلا*****-**-----*-------!-!---------!-ا

!-*!لآثر!-!صآلى

أطول.كم074)006)."!مسالةأتصر:الشمسعنبعده

ك!.4/778".،...المتوسط.كم618).00،!..مساشة

مسانةأطولك!.00007628.6مسادةأقصر:الأرضعنبعده

كم.000.00.079

كبم.أ84924القطر:

تقريبا.ارضيةسة21:السنةطول

دقيقة.55وساعات9:الدورانمدة

.م415-8:الحرارةدرجةمعدل

أكسيدوأولونشادروميثانوهيليومهيدروحس!:الجويالغلاف

ماء.ولحاروفوسم!!واسيتيلينوإيثالىالكردون

.61:التوابععدد
928لمشتريا

التقطهاالتىالصورةفيتدوالمشتريحولالكثيفةالغيومطبقات

الغيومعلىالمنمكلالبيضيةالكبيرةأ!لامةاأما.افويجرالهضاءمسبار

اضواباتعنناتجةالبقعةهدهأنوبعتقد.امميرةاالححراءالبقعةفهى

عنيفة.جوية

وأالأرضتحتاجهمايوما365مقابلالشمعسحولدورة

.واحدةأرضيةمشة

يدورالشمسحولالمشتريدورانأثناء.الدوران

مركزهعبريمروهمىخطالمحوروهذا.محورهحولأيضا

مستوىمع98(.زاويةله)أيعموديايكونويكاد

عنالمحورميلويبلغ.الشمسحولالكوكبدوران

فقط.53المحوريالوضع

دوراناالشمسيةالمجموعةكواكبأسرعوالمشتري

نفسه9حولالواحدةالدورةفىويستغرقالمحور،حول

.الأرضلدورةساعة42مقابلدقيقةء5وساعات

خطعندتفلطحأوانبعاجإلىالسريعالدورانهذاويؤدي

بمقدارقطرهيزيدثمومن.القطبينعندوتسطحالاممتواء

القطبين.بينعنهالا!شواءخطعندكم!0179

الأرضمنس!إلمشترييرىلاوالجو.السطح

نأويحتمل.حولهالكثيفةالسحبمنطبقاتلوجود

مكونةكبيرةارتفاعاتعلىالواقعةالسحبهذهتكون

معظمويعتقد.والميثانالنشادرمنمتجمدةبلوراتمن

منأساسايتكونحيثمائعكوكبالمشتريأنالفلكيين

لهيكونأنويحتمل،السوائلبعضبهأنغير،أخازاتا

صغير.صخريلب

منسلسلةفإن،بالتلسكوبالمشتريمراقبةوعند

والأحزمة.لمسحبهعلىترىأنيمكنوالنطاقاتالأحزمة

امشوائه،لدائرةموأزيةالكوكبحولتلتفقاتمةخطوط
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ويتغير.أاللأحزمةابيناللونفاتحةمناطوتالنطاقاتبينما

والأحزمة.العسنينخلالومواقعهاالأحزمةعرض

السحب.فيمختلفةغازاتجودرعنناتحةوالنطاقات

المشتريسحبعلىكبيرةديضيةعلامةرؤيةويمكن

البقعةهذهطوأ!ويبلغ.الكبيرةالحمراءالبقعةتسمى

ويبلغمرات3الأرضاقطرمنأكبرأيكم،04و...

سةمنببطءالبقعةمو!يتغيرا.00032عرضها

جوياضطرابالبقعةأنالفلكي!تويعتقد.الأخرى

غازيةكتلمنمكونةأنهاويبدوالإعصار.يشبهشديد

عنيفة.دوامية

هيدروجين84%م!الجويالمشتريغلافيتكون

قليلةكمياتعلىكذلكويحتويتقريبا.هيليوم%أوه

وبحارأعوسفينواوالميثانوالإيثانوالنشادرالأسيتلينمن

الماء.

وهذا.بدقةالمشتريعلىالجويالضغطقياسيجرلم

للغلافالم!صدةالغازاتوزنعنالناتجةالقوةهوالفهمغط

السطهحعندالضغطهذاأغلكيوناويقدر.للكوكبالجوي

علىالجويأخلافاضغطتقريبايعادلبماللسحبالعلوي

نأأيضاويعتقدون2.سمالك!كجم30.1أوالأرض

الشتري.سحبتحتكثيرايزدادالضغط

منأساساللمشتريالكثيفالجويالغلافويتكون

الداحليالجويالغلافي!ضنوقد.الهيدروج!تغاز

أنهفيبدوالمشتريأبأما.أصسائلاالهيدروجينمنمكونا

أطحديد.حاملةصحورمنمكون

علىالحياةأش!صالمنشك!أيالعلماءيعرفولا

قد،معينةمجهريةكائناتأنبعضهمويعتقد.المشتري

.الجويغلافهمناطة!بعضفيالعيمقعلىقادرةتكون

الس!علىالحرارةدرجةمعدليصل.الحرارةدرجة

بعدالعلماءيحددولها.م51-48المشتريلسحبالعلوي

شديدباطنهأنيعلمونلكنهمالمشتريسط!ححرارةدرجة

بعدعلىأعوحصباجوفحرارةدرجةوتصل.الحرارة

ضعف!يشعوهو.م91لأ...،مركزه!نع)00.13

الباطنيةحرارتهلسببالشمسصتيتلقاهاالتيالحرارة

2!م.000.4كزيالمرأجهحرارةتكونوقد.الشديدة

كوكبأيمنأكبركتلةللمشتري.والكثافةالكتلة

كتلةقدرفكتلته.الكتلةانظر:.الشمسيالنظامفيآخر

منكثيراأكبرفهيالجاذبيةقوةأما،مرة831الأرصتا

علىكجم45يزنجسمافإنهناومن.الأرض!ذبية

ا!شتري.علىكجمأ02مسيزنالأرضا

كثافتهأنإلا،كبيرةكتلةللمشتريأدمنالروعلى

الماء،كثافةعنقليلاتزيدفهيالكثافط.ان!:.متدنية

.الأرضاكثافةرلغحواليوتبين

راديويةإشعاعاتالمشترييصدر.الراديويالإشعاع

وتلتقط.الكواكببقيةعنبذأكمختلفا،قوية

طاقةمنكدفقات:شكلينعلىالأرضعلىالإشععاعات

علىالتقاطهاويمكن.مستمرةإشعاعيةوكطاقةإشعاعية

.الراديويبالت!صبالأرض

جسيماتعنالمشتريفياشاديويالإشعاعينتج

الكوكب.حولإشعاعيةأحزمةتكونالطاقةعالية

بالمجالالشمسعنتنبعثالتيالجسيماتوتحتبحر

منالهائلةالدفقاتأنويبدو.للمشفهـيالمغنطيسي

توابعأكبرأحديصلعندماتحدثاشاديويالإشعاع

مدارهفىمعينةنقطةإلى-إيووهو-أجهإوأقربهاالمشتري

تنساب-يبدوفيما-النقطةهذهوفي.ثبالكوحول

المغنطيسيالمجالطولعلىصهربائيامشحونةحسيمات

الإشعاعية.االطاقةمندفقةعنهاوين!ت،والمشتريإيولين

تسمىمعروفا.تابعا16أطمشتري.والحلقةالتوابع

الفدفيإلىنسبةالجاليليةال!وابعأممبيرةاالاربعةالتوابع

وتزيدم،0161عاماكتشفهاالذيحاليليوالإيطالي

يتكونانمنهمااثنينأنويبدو.كم.0013علىأقطارها

وهماوالجليد،الصمحريةالمادةمنمتساويةنمسبمن

منالكثيرسطحاهماويحويوكاليستو،غانيميد

قليلمعصخريانفهماوإيوأوربا:الأخريانأما.الفوهات

نشطة.براكينإيوعلىوتوجد.بدونهأوالجليدمن

عشرالاثنيأصغيرةاتوابالمشتريبقيةأقطاروتتراوح

القويةبالتلسكولاتثتشفتاوقد.كمأ07و15بين

الفضاء.بمسابمرأو،الأرضاعلىمن

الحلقةأنويبدو.حولهرقيقةحلقةأيضاوللمشتري

خافتةوهي.الناعمةالغبارحبيباتمنالغالبفيمكونة

سمكهاوقدر،الساطعةزح!بحلقاتقيمستماإذاجدا،

كم.6)004منشأكثرعرضهاأما.كمبثلاث!ت

منالسبعينياتبدايةمعا!لنتشري.إلىالرحلات

،أم729عامفيولالتحديد،الميلاديالشرينالقرن

مسبارأولاصبحالذيأ.بيونيرالمتحدةأ!لاياتاأطلقت

غيرالمسبارهذامروقد.ويتعداهالمشتريلجانبيمرفضاء

3يومال!ضكبمنكمأ000.03لعدعلىالمأهوا!

الإشعاعيالمشتريحزامالمسباروقاس.أم739ديسمبر

.الجويغلافهفيوالهيليومالهيدروجينكميةومعحل

هائلا-مغنطسياذيلاللمشتريأنأيضاالمسبارواكتشفص

امتداداويعد-تقريباكممليون008أسذيلاهذاطوا!ويبلغ

قوةله)نطاقللمشتريالمغنطيسي)المجال(للغلاف

أصكوكب(.احولعاليةأمغسميسية

الفضاءمسبارمرأم749ديسمبر2يوموفى

.المشتريمنكم000.42مسافةعلىساتورنبيونير-
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تراق!عدمالسرعةمواقعهاتغيرالكبرىالأربعةاللشتريتوابع

السملىأصورةاأما.منتحتمرةالتواسعهدهاحليااال!عورةتبين.لالشل!صب

قربا.أكمرويورولاإيو!مظهرساعاتتلاتم!أقلبعدالشقطتالتي

المشتريتوابع
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للمشتريالقطبيةللمناطققريبةبصورالعلماءزودوقد

المغنطسيوالحقلالكبيرةالحمراءالبقعةعنومعلومات

المسباركان،أم979مارسوفي.الحرارةودرجة

.المشتريإلىالأقربوضمعهفيأفويجرالأمريكي

تحيطالتيالرقيقةالحلقةالمأهولغيرالمسبارهذاواكتشف

يوليوفيالمشتري!نقريبا2فويجرمروقد.بالكوكب

الأربعةالمشتريلتوالغتفصيليةصورأولوأرسل،ام979

)مسبارا(مجساالأمريكيجاليليومشروعوأرسل.الكبيرة

هذاوسيحاول.ام599يوليوفيالمشتريل!صكب

.المشتريغيومالخصائم!تحتبعضقياسالمسبار

الشمسي.النظام،الكوكب:أيضاانظر

فىوتشاركها،الأفعالمنتؤخذأسماءالمشتقات

فيالأفعالعنالمشتقاتوتزيد،الحدثعلىالدلالة

معنىوهوالحدثإلىيضاف،ثانمعنىعلىدلالتها

)ضارب(منهاشتقالحدثوهو)ضرب(مثل،الأصل

المشتقاتوأنواع.الحدثوفاعلالحدثعلىيدلأسذيا

الممم،الفاعلباسمالمشبهةالصفة،الفاعلاسم:ثمانية

الآلة،اسم،المكاناسم،الزماناممم،المبالغةصيغة،المفعول

(.التفضيل)أفعلالتفضيلاسم

الفاعلاسم

وعلى،حادثمجردمعنىعلىيدلمشتقالممما

علىالدلالةمنمجردأنهالمجردبالمعنىوالمقصود.فاعله

والمقصود.تذكيرهأوذاتهأومكانهأوالحدثزمان

نحو:وذلك.والدوامالثبوتصفةلهليحه!أنهبالحادث

.ومكرم،تبكا

الثلاثىالماضيالفعلمنالفاعلاسميصاغ-أ.صيغه

الناطقنحو:)فاعل(صيغةعلىالمتصرفللمعلومالمبني

غيرالماضيالفعلمن4طالفااسميصاغ2-.شجاعبالحق

هذاأولوإبدال،بمضارعهبالإتيان،للمعلومالمبنيالثلاثي

نإأخرهقبلالذيالحرفكسرمع،مضمومةميماالمضارع

هو:أكرممنالفاعلفامحم.الأصلفيمكسورايكنلم

معز.:أعزومن،مذل:أذلومن،مكرم

ما:مث!!المتعديفعلهعملالفاعلاسميعمل.عمله

لاسمبهمفعول)أمره(فكلمة،أمرهمدبراالرجلأعظم

صديقناأقادم:مثلاللازمفعلىعملأو)مدبرا(،الفاعل

)قادم(.الفاعللاسمفاعل)صديقنا(فكلمة؟الان

الفاعلباسمالمشبهةالصفة

ثبوتالصاحبهاصفةثبوتعلىيدلمشتقاسم

عمله.تعمللأنهاالفاعلباسممشبهةوسميتعاما.

للصفةفاعل)طبعه(فكلمة.طبعهحسنزيدنحو:

)حسنأ.المشبهة

منها،كثيرةصيغالفاعلباسمالمشبهةللصفةصيغها.

الصيغ:تلكوأهم،سماعيماهوومنها،قياسيماهو

وأفعل،،()شبعانمثل،وفعلان)حذر(،مثل،فعل

مثل،وفعيل،ء(حمرا)مثل،وفعلاء،بيض()أمثل

،(حسن)مثل،وفعل،(ضخم)مثل،وفعل،(يفشمر)

*!فراتعذبهذا)مثل،وفعال)جبان(،مثل،وفعال
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،(سيد)مثل،وفيعل،هر(طا)مثل،ع!طوفا،35:دلمرقاا

.53الفرقاد:!أجاجمنغوهذا)مثل،وفع!!

اسميتشابه.المشبهةوالصفةالفاعلاسمبينموازنة

منها:أمورفيالمشبهةوالصفةالفاعل

وصاحبه.المعنىعلىالدلالة-أ

ويختلفان.والتأنيثوالتذكيروالجمعالتثنيةقبول2

منها:أمورفي

،واللازمالمتعديأغعلامنيصاغالفاعلالحسمأنأ-

المتعديمنأواللازمالفعلمنتصاغالمشبهةالصفةبينما

منزلته.وفياللازمحكمفيهوالذيمما

الصيغوكثرةالقياسيةالمشبهةأصفةاصيغتعددب-

قياسيةصيغةلهفإنالفاع!!،اسمبخلافالمعسموعة،

وصئ)فاعل(،صيغة:وهى،الثلاثيالفع!!منواحدة

الثلاثي.غيرمنقياسيةأخرى

،والدوامالثبوتعلىالمضبهةالصفةدلالةج

.والحدوثالتجددعلىيدلالذيالفاعلاسمبخلاف

ا!عمعملالفاعلباسمالمشبهةالصفةتعملعملها.

ذكر.كماالفاعل

المفعولاسم

الذيوعلى،حادثمجردمعنىعلىيدلمشتقاسم

الله.لرعايةمحفوظالعادلنحو:.المعنىهذاعليهوقع

صيغةعلىقياسعاالمفعولاسميصاغ-أ.ع!يغه

للمجهولالمبنيالثلاثىالماضيالفعلمن)مفعول(

أصسيرة.امحمودرجلهذانحو:وذلك،المتصرف

غيرالماضيأغعلامنقياساالمفعولامعميصاغ2-

فتحمعمضمومةميماأولهوإبدالبمضارعهبالإتيانالثلاثي

بلادنافيالنفطمنالمستخرجنحو:وذلكالاخر.قبلما

مخلد.غيرالإنسانونحو:كثير،

منالمفعولاسمميؤديهماتؤديسماعيةصيغوردت3

نحو:مفعولبمعنىفعي!مثل:صيغتهعلىوليسالثلاثي

تعالىقال،مفعولبمعنىفعل:ومثل،مكحولبمعنىكحيل

.مذبوحأي.701:الصافاتعظلم!يدبح)وفديناه

المفعولاسمبهامرادا)فاعل(صيغةتأتيوقد4-

:أي2.أ؟الحاقة!راضيةعدشةفيفهو)تعالىقالقليلا،

مرضية.

تعالىقالالمصدر،صورةفيالمفعولاسميأتيوقد5-

معلومه.:أي.552:البقره!علمهمنبشيءلحيطون)ولا

المتعديأغعلامنالمشتقالمفعولاسميعمل.عمله

الدرسبىنحو:فاعلنائبفيرفع،للمجهولالمبنيفعلهعمل

مامخبرنحو:أكثر،أولهمفعولآوينصب،أجزاؤهمفهومة

سهلا.الدرسأحبأ!اا

نائبفيرفع،اللازمالفعلمناهشتقالمفعولامعمأما

العملنحو:،أظرفاأووالمجرور،الجارأوالمصدرهوفاعل

إليه.منصرفالجاد

اسميتشابه.المفعولواسمالفاعلاسمبينموازنة

منها:أمورفىالمفعولوالحممالفاعل

المتعديالفع!!منكلمنيصاغمنهماكلاأنأ-

ذ!!ه.ممبقكما،واللازم

الفاعللاسمواحدبشكلت!صنألفاظهناك2-

المراد،يحدداناللذانهماوالسياقوالقرينة.المفعولاسمر

.محت!!مختار،نحو:

منها:أمورفيويحتلفان

أما،للمعلومالمبنيالفعلمنيصاغالفاعلاسم-أ

.للمجهولالمبنيأععلامنيصاعفإنهالمفعولاسم

نائبيرفعالمفعولواسمفاعلا،يرشعالفاعلاسم2-

فاعل.

علينحو:،مرفوعهإلىإضافتهيجورالمفعولاسم3-

.الفعالمحمود

المبالغةصيغة

معنىفيوالتكراروالمبالغةالكثرةعلىيدلمشتقاسم

فاعله.وعلى،حادثمجرد

المتعديالثلاثيالفعلمنالمبالغةصيغةتصاغع!يغها.

قياساصياغتهافيحوز)فعال(،صيغةماعداالتصرفتام

الفعلمن،ضحاكنحو:اللازمفمن،واللازمالمتعديمن

صيغوهناك،قيا!سيةخمسصيغهاوأشهر)ضحك(.

قليلة:سماعية

مثل،ومفعال)حمال(،مثل،فعال:القياسيةالصيغ

(،)سميعمث!!،وفعيل،()عطوفمثل،وفعول(،ف)مضيا

.()نشطمثل،وفعل

مثل،ومفعل)شعريب(،مثلفعيل،:السماعيةالصيغ

،وفعال،()فاروقمثل،وفاعول،()همزةمثل،وفعلة،)مسعر(

.22:لوحكبارا!مكراومكروا):مثل،لوشعا،()طوالمثل

نحو:،الفاعلاسمعملالمبالغةصيغةتعملعملها.

سمانهاسوقالسيفبنصلضرولث

بهدمفعول،!ماقجمعوهو)سوق(فكلمة

.()ضروب

المكانواسمالزماناسم

اسمأما،زمانهوعلىالمجردالمعنىعلىيدلالزماناسم

مكانه.وعلىالمجردالمعنىعلىفيدلالم!طن

عيغهما:

المكانوامممالزماناسممنكليصاغ)مفعل(:أ

معتلغيرالماضىالثلاثيالفعلمن)مفعل(صيغةعلى
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)أي:،للقرأءةوقتخيرالفجرمطلعنحو:بالياء،العين

الأضيافمدخلأعجبنىونحو:الفجر(،طلوعزمان

(.دخولهممكان:)أيالواسع

الماضيمن)مفعل(صيغةعلىيصاغان)مفعل(:2-

فيالعينمكسور،الثلاثةالأحرفصحيحالثلاثي

وحلالمغرس،حاننحو:الواويالمثالومن،المضارع

وعد.و،غرس:من،ا!لوعد

ثمبمضارعه،بالإتيانالثلاثيغيرمنيصاغان3

الاخرقبلالذيوفئالحرف،مضمومةميماأولهإبدال

هيوالقرينة.وأصبحأمسى:من،مصبح،ممسىنحو:

.الزماناسمأوالمكانلاسمالصفةتوجيهتحددالتي

صيغةعلىوالمكانالزمانأسماءبعضوردت-4

ومنها:،الفتحالقياسوكان،العربعنسماعا)مفعل(

،المفرق،المنسكالمسجد،،المطلع،المغرب،المشرق

أغلبوبالفئفيبالكسروردتبأنهاذلكويرد.المسكن

.الكلماتتلك

لاالمكانواسمالزماناسمأنبالذكرالجديرومن

نائبأوفاعلايرفعانفلافعلهما،عملمنشيئايعملان

.غيرهولابهمفعولآينصبانولا،فاعل

الالةاسم

فيالفاعلتعينالتيالأداةعلىللدلالةمشتقاسم

يفعل.ماعمل

هي:قياسيةصيغثلاثالالةلاسمعحيغها.

مثل،ومفعلة)منشار(،مثل،ومفعال،مثل)مبرد(،مفعل

)مكنسة(.

إليها:وأضيف

!الخياطسمفيالجمليلجحتى)مثل،فعال

)جرار(،مثلوفعال)ساقية(،مثل،وفاعلة.4،:الأعراف

)حاسوب(.متلوفاعول)ثلاجة(.مثل،وفعالة

ولا،الفعلمنمأخوذغيرجامدا،الالةاسميكونوقد

والسبنوالفأسكالقدوم:السابقةالأوزانمنوزنعلى

والساطور.والناقوروالجرس

فلا،فعلهعمليعمللاالالةاسمأنبالذكروالجدير

.غيرهولا،لهمفعولأيخصبولافاعلنائبأوفاعلايرفع

التفضيلاسم

شيئينأنعلىللدلالة)أفعل(صيغةعلىمشتقاسم

الصفة.هذهفيالاخرعلىأحدهماوزادصفةفياشتركا

زادالذيالاسمويسمى.التفضيلأفعلالأغلبفيويسمى

)المفضول(.أو(عليه)المففملوالاخر)المفضل(،الصفةفي

)أفعل(علىقياساالتفضيلاسميصاغأ.ع!يغه

ثمانيةبشروطوذلك.مباشرةللمؤنثو)فعلى(للمذكر،

مبني،متصرفتام،ثلاثيماض،فعللهيكونأن:هي

الصفةتكونلا،مثبت،والزيادةللتفاوتقابل،للمعلوم

علىالدالة)فعلاء(مؤنثهالذي)أفعل(علىمنهالمشبهة

)أحبالشريفالحديثنحووذلك.العيوبأوالألوان

اليدونحو:عديه،متفققل(وإنأدومهااللهإلىالأعمال

السفلى.اليدمنخيرالعليا

السابقالشروطمستوفغيرالفعلكانإذا2-

بأنوذلك،مباشرةغيربطريقةالتفضيلصيغةتتمذكرها

بعدهونجعل.عظمكبر،:مثلمناسبآخرفعلمننأخذها

منتعاوناأكثرخالدنحو:المؤولأوالصريحالفعلمصدر

المفيدالكلامونحو:يكافأ،أنأحقالمحسنونحو:.أخيه

.يتركيرأنأحق

فقد،همزةدون،حبشر،خير،:كلماتوردت3-

هم)أولئك:تعالىقال،الاستعماللكثرةهمزأتهاحذفت

:7،الية!البريةخيرهمو)أولئك.6:البيمة!البريةلقمز

ونحو:

مامنعاالإنسانإلىشيءوحب

شىء.أحب:أي

فاعلافيأخذفعلهعملالتفضيلاسميعمل.عمله

مستترضمير)الفاعل.أخيهمنأقوىسميرنحو:مستترا

إلىأحبأياممامن:عسطقولهنحوظاهراأو(أقوىفي

يذعشرأي(العشرةأياممنالعملفيهنوجلعزالله

)أحب(.التفضيلاسم.صحيحلإسادالطبرانىرواه.الحجة

علم.،الصرف:نظرا

بعضدزخرفةتستخدممادةاللاكورمشتقات

بعدةوالزهرياتوالصوانىوالأطباقكالصناديقالأشياء

مقاومةلماعةطبقةالورنيعث!ويشكل.الورنيع!بمادةطبقات

.أخرىبطرقتزيينهاأوونحتهاصبغهايمكنإذللماء،

مشتقاتلصنعالورنيشمننوعيناستخدامويمكن

نأإماالمشتقاتوهذه.والشيلاكاللاكوروهمااللاكور

002نحوتطلىالأشياءوبعض.ملونةغيرأوملونةتكون

قبللتجفالأولىالطبقةتتركمرةكلوفي.بالورنيشمرة

الثانية.الطبقةطلاء

الصين،فياللاكورمشتقاتصناعةعمليةتطورت

صناعةتاريخويعود.مرةلأولهناكاللاكورإنتاجتمحيث

وتعلمالميلاد.قبلالرابعالقرنأوائلإلى،بالصيناللاكور

السادسالقرنفيالصينيينمنالحرفةهذهأجابانيونا

بدأتالميلاديالسائكلشرالقرنأوائلوفي.الميلادي

وأقداحاللاكورمشتقاتصناديقبتصديرواليابانالصيمين

الفنانونوبدأأوروبا.إلىأخرىوموادوالمصابيحالشاي

الشيلاكمستخدميناللاكورمشتقاتيصنعونالأوروبيون
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أسرةحورصئحلالوالأرهار.أطت!!لقمغ!لميهصينيلاكورطبق

أم(.1446)386مينرصا

خلالأوروبفيوازدهرتألا!ر.امشتقاتمنبدلا

ورغماللاكور.مشتقاتتجارة،الميلاديعشرالثامنالقرن

موادأفضلتنتجانواليابانالصينزالتفما،ذلك

اللاكور.مشتقات

الممفى.اللاك؟اللكطلاءأيضا:الظر

الحقوأ!فيرعهاإصعيرةنباتاتينتجمكانالمشتل

المشات!!وتقوم.أ!بيعية11ألمناظراومساطقوالبساتينوالحدائق

شجيراتتزرعأنها،كماأخاباتاوأشجارالفاكهةلزراعة

.اتوالخضراورقةأاأضباتاتواوالأزهارالزينة

منبالقربوتوجد،تجاريةأعراضذاتالمشاتلمعظمو

التربة،ببيعالمشاتلمنالعديدويقوم.السكانيةالمراكز

النباتاتإلىبالإضافة،والحاوياتالأصصواالسمادوخاليط

البستنة،موادمنكاملةتش!صلةبتوفيرلعضهاويقومنفسها.

وبركالحدا!!وأثاثالخصباتوالمعداتذلكويشمل

الحديقة.بمراكزعادةإليهايشارالمشاتلهذهومثل.أصعمباحةا

كما،الشتلاتأوالبذورمنالنباتاتالمشاتلوتنتج

النباتاتمنالسيقانأوأ!براعهـاابتطعيماتنئالنباتاتأنها

ولالإضافة.شتلاتأوبدورمنجذورعلىالنموالمكتملة

تركيباتأو،الأبصالمنمعينةنباتاتتنمى،ذلكإلى

،النباتاتبرعايةالمشاتلعمالويقوم.الأخرىالنباتات

الأمراضامنوحمايتها،التربةوريبتسميدوذلك

.الضارةالأعشابواوالحشرات

تنمواشتيالحاوياتفىالمشت!!نباتاتمنالعديدوتباع

،الحقولفينميتالتيأضباتاتابعضتباعكمافيها،

وقد،أخرىوتباع،أكياسفيملفوفةوتربتهاوجذورها

التجارية:المشاتلمنأنواعثلاثةوهناك.تربتهاأزيلت

،الأخرىالمشاتلإلىتبيعالتيوهي،الجملةمشاتل

.النباتاتمننسبياقليلةلانواعكبيرةلكمياتوتتداول

وهذهللجمهور.مباشرةتبيعالتيوهي،التجزئةومشاتل

.النباتاتمنعديدةلانواعنسبياصغيرةبكمياتتتداول

الطرقامتدادعلىعملياتهاالمشاتلهذهمعظموتدير

ويقدم.بسهولةإليهاالوصوليم!شحيث،المزدحمة

تصاميمأيضاوتقدم،والصيانة،الزراعةخدماتبعضها

بتوزبوتقومبالبريد،الطلباتومشاتل.الحدائة!زراعة

تبيعها.التيالنباتاتتصفأ!حات()كتامصورةفهارس

منفقطصغيراجزءاتزرعالمشاتلهذهمنأسديدوا

الجملة.مشاتلمنأجاقيالشراءوتقومنباتاتها،

لزراعة،الطلقالهواءفىيوجدتجاربحقلاف

فيالأخرىالخشبيةوالنباتاتوالشجيراتالأشجارا

برقاعوتزويدهاالنباتاتترتيبفيهيحري.طبيعيةظروف

للفصيلةالخت!فةالأنواععلاقاتتبينكمافصائلها،تبين

إدخالفيالمفتوحةالمشاجرمعظمأسهمتوقد.المشتركة

واممتحسانا.تقديراونالتالجمهور،إلىوالمتعةالبهجة

لزراعةالعلميةالأساليبازديادفىالمشاجرأسهمتكما

معظموتحتويوجمالآ.تحملاالأكثراوالشجيراتالأشجار

فصائللاستنبات؟أطتجاربمخصصةأجزاءعلىالمشاجر

النساتاتمىوأمثالهاالأيتسحارتزرعحيتا!لقاالهواءلميمشجر

فيويستوسيرت!حتبرصوهى()أعلاها!ورةالىتبدوقي!ط

دإبحلترا.شايرعاوسترمقاطعة
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منهاأجزاءتخصص،النباتاتمنونادرةجديدة

.الشجيراترللمتسلقات

العلوم؟السكين)1!دوات(بمالجراحةانظر:.المشرط

الحراحي(.)الطبوالمسلمينالعربعند

وأ،ال!مميويةوالجزرللبلدانال!خرالاسمافيق

الجزءعلىللدلالةأحياناالكلمةهذهتستخدم.الشرق

الشرقأيضايدعىوالذي،فقطآسيامنالشرقي

الأقصى.

آسيا.بمالأقصىالشرق:أيضاان!

مشروعالسعوديالبيئيةالتوعدةمشروع

علىوالمحافظةللأفرادالبيئيةالثقافةتنميةإلىيهدف

كما.عليهاوالمحافظةللبيئةالانتماءروحوغرسعناصرها

البيئيةوالمفاهيمالبيئيالوعيونشرزيادةعلىيعمل

والتأكيد،السعوديةالعربيةالمملكةنس!ظبينالصحيحة

مدخلمواردهاوصونوحمايتهابالبيئةالاهتمامأنعلى

منوالمستديمةالمتوازنةالسليمةالتنميةمداخلمنأساس!ى

المشروعوهووسكانها.المملكةورفاهيةمستقبلأجل

الثانيالنائبعبدالعزيزبنسلطانالأميربهيضطلعالذي

العاموالمفتشوالطيرانالدفاعووزيرالوزراءمجلمه!لرئيس

رئيس،نفسهالوقتفيوهو.السعوديةالعربيةالمملكةفي

تعريف-أ:طريقعنذلكويتم.للبيئةالوزاريةاللجنة

السعوديةالبيئةوبواقععامبشكلالبيئةالمجتهـبمفهومأفرأد

مقوماتهاعلىوالمحافظةالانتماءروحوغرسخاصبشكل

الإحساستعميق2-.الإسلاميةالعقيدةتعاليممنطلقمن

التنميةعجلةفيأ!ماسابوصفهالبيئىالوعيبأهمية

البيئةومواصفاتبخصائصالتعريف3-.للدولةالمتوأصلة

الأفرادعاداتتطبيع-4.عليهاالمؤثرةوالعواملالسليمة

المملكةجهودإبراز5.الطبيعيةومواردهاالبيئةتجاه

بنشاطاتوالتعريفالبيئةعلىالمحافظةفيالسعوديةالعربية

وخاصةبالمملكةبالبيئةالعلاقةذاتالأجهزةوأدوار

الحياةلحمايةأ!طنيةاوالهيئةالبيئةوحمايةالأرصادمصلحة

السعوديالمواطندورعلىالتأكيد6-وإنمائها.الفطرية

الموازنةعلىالتأكيد7-عليها.والمحافظةالبيئةحمايةفي

خلليحدثلابحيثالبيئةوسلامةالمتواصلةالتنميةبين

بالبيئة.أضرارتحدثولاالتنميةمعدلاتفي

البيئيةبالحياةالمتواصلةالاهتماماتنطاقوفي

وطنيةهيئةإنشاءتماسصعوديةالعربيةالمملكةفيوالطيعية

الوطنيةالهيئةوهيبشؤونهوتعنىالأمرهذاتتولىمنظمة

الهيئةهذهقامتوقدوانمائها.الفطريةالحياةلحماية

داخلالصيدأحواللتنظجماللازمةوالضوأبطالصميغبوضع

ماوتفاديحياتهعلىوالسلامةالأمنلتوفيروذلكالمملكة

فيالعشوائيةنتيجةوسلبياتأخطارمنالمواطنلهشعرض

الثروةعلىالمحافظةثمالمحبوبةالهوايةأوالمهنةهذهممارسة

الوطنعلىلينعكسمنهاالإفادةوضبطوالمائيةالحيوانية

والمواطنين.

الصيدموالمممالمنظمةالضوأبطتلكتناولتوقد

فيهاتوافرتمحمياتوضعإلىذلكوتجاوزت.وأدواته

الثروةلتنميةوالطيعيةالفطريةللحياةالمناممبةالمناخات

والقضاءبهاالفتكأخطارعنبعيداالحريةومنحهاالحيوانية

عليها.

السعوديالبيئيةالتوعيةمشروعأنبالذكرالجديرومن

خلالمنالوطنيةوالمؤسمماتالشركاتوتمولهبهتقوم

الفنيةالناحيةمنالمتخصصةالحكوميةالجهاتدعم

منالأولىالمرحلةأنجزتوقد.والإعلاميةوالعلمية

أهـ415شعبان6فيتمحيثبالغبنجاحالمشروع

التطبيقمجالفىالبيئةحولبيئيتعليميمعرضتعرسب

والعلومالتربيةمنظمةالعلحيةمادتهإعدادعلىقامتالذي

الأرصادمصلحةأشرفتوقد.المتحدةبالأموالثقافة

الفنيةالناحيةعلىالسعوديةالعربيةبالمملكةالبيئةوحماية

الخاصالقطاعشركاتوقامت.التعريبلعمليةوالعلمية

ونشرها.المعرضموادلطاعةالكاملبالتمويلومؤسمماته

للتوعيةعامةحملةفيتتمثلالمشروعمنالثانيةوالمرحلة

مدينةمنوتبدأطبقاتهبكاملالمجتمعتستهدفالبيئية

.الرياض

الفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئة:أيضاانظر

وانمائها.

المحيطانظر:.المحيطعمقفيالحفرمشروع

الأطلسي.

فيووضعهالققلجمعتستخدمالةاليسدانمشط

تج!ذلكبعد.الدريسص!تسمىمتراصةحزم

علىالترزيمالةأو،القششحنآلةطريقعنالصفوف

عرفهاالتىالأولىالقشجمعأداةكانت.بالةشكل

بعضومازال.الخشبمنمصنوعةيدويةأداة،الإنسان

الأشمجارأوراقلجمعاليدويةالأداةيستعملونالناس

لجمعالحديثةالالاتأنواعوتختلف.المروجفيالمتساقطة

به.تجرأو)تراكتور(،جرارعلىمركبةعادةوهي.القش

والعلفالقشلجمع،الحدلمجةالالاتهذهاستخدامويمكن

البذور.ومحاصيلالأخضر

أسنانعلىالتفريغمشطآلةتشتمل.التفريغمشط

السنتنزلقحيثدوار،عمودعلىمركبةمنحنيةفولاذية
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حرار.ع!شبيرمرتجحيعمشميص!لىجه!صالمزدوجالبستانمشط

الدريمم.بصمو!تعر!طويلةصكلوثفيالقمشالآلةتجصر

.الأمامإلىالآأسةتتحركعندماأعشاوتجمعالأرضفوق

بجذ!وذأسكصففيالقشبتفريغالآلةمشغلويقوم

.الأرضمنترتفعأسمنايجعلترس

لشك!!فيالقشالالةهذهتجعل.الجانبىالتوزيعمشط

ونجد.الاأ!ةتحم!!التيالمركبةجانبعلىمستمرةصنوف

متصلةالأمشانا،الجانبيالتوزيعأمشاطأنواخأحدفي

ا!اهنحومتجهةيةرارعندباممتمرار،تدوربأ!عطوانات

الأسطوانة.اتدورعندما،الأرضامنالأممناناوترتفعأصمحير.ا

إلىأسقشاالأمشانتدفم،الأماماإلىالآلةتتحركوعندما

البستانمشطويتكون.دريسصحفوفشك!!فيكباب

منصفينبعملتقومان،جانبيتينتوزيعآلتيمنالمزدوج

وذا!لشطويتكونواحد.وقتفيأسدريصاصفوف

مزدوة)عجلاتدواليبعدةمنالأصبعىالدولاب

السيراتجاهفيبزاويةمركبة(الحافةعلىضخمةبمسامير

منتط.أض!تاأكواممنصف!أضكوي!بالجانبينالقشوتحرك

أصابعلهوأممنمتحركةأجزاءلهليسالمجرورالجبم

واحد.جانبإلىالقشبتحريكتقومممحنية

محيطاتشيلعيح!،شفافصغيربحريحيوانا!ي

وعنبالمشطيةالهلامياتكدأكالمشطياتوتسمى.العالم

كرةشكليتحذأنالمشطيلجسماويم!ش.البحريالثعلب

ما.حدإلىأ!لامياالسمكمحشبهوهو.حزامأركشتبانأو

حجمارالفاصولياحبةححمبينأنواعهمعظماحجموقياوح

فعلابالحزامشبيهفينوسحزاميسمىنوعوهناكال!سشتباد.

.آ06يبلغطولإلىيمموأنويمكن

تشبهالتيالثمانيةالأحزمةمناسمهالحيوانويستمد

منالأمشاطوتتألف.جسمهجانبيعلىالموجودةالمشط

وتتحرك(.دقيقةشمعرية)تراكيبالأهدابمجموعة

بعضوشي.الأهدابهذهبتحريكالماءفيببطءالمشطيات

الضوء.منبريقاالأمشا!أاتصدرالألواع

الراديتر،-ية(بمالمرالتدفئة)أظمةالتدفئةانو:.المشع

أصسيارة(.اتعمل)كيروالسيارة

يتر.دلراا:نظرا.لمشعاعا

منمصنوعنقالكهربائيحسشافأومصباخاور

مصدرمنالمشعلويتكون.أجلاستيكاأوالأأجا!أوأ!لزا

صغير،ومصباحومفتاحوعلبة3للقدرومصدرأطضوء

الأشسعةوإرسالتركيزعلىأعدسةاوصسالعايساعدو

الساطع،النوعمنالمشاعلمصاليحومعظما.أ!موئيةا

الفهـوءانظر:،مصابئالفلورسنتتستعملوأحيانا

بالقدرةالمشاعلالجافةالبطارياتوتمد.الكهربائى

المشعلسطحعلىالموجودالمفتاحويستخدم.الكهرلائية

فيللإضاءةمشعلأولصنعوقدوالإطفاء.للإضاءة

.أم898عامنيويورك

البطاربة.:أيضاانظر

ىظيصاب

ياترطاالصوءمصمعاتشعاحبم

المصباحإلىالبطهارياتم!الكهربائىالتياريمتقلعدمايضيءاللشعل

شلىي.موص!!طريقعن

ألوانرؤيةبوساطتهيمكنصغيرأنبوبالمشكال

بينهالمشكالاتمعظمقوويتراوح.جميلةوتصاميم

مغلقانالأنبوبطرفيوكلا.سم25نحووطولهاسما،8و

إلىخلالهامنالنظريمكنكصغيرةفتحةبهأحدهماأنإلا

.المشكالداخل

ويعملالمتعدد.الانعكاسلمبدأوفقاالمشكاليعمل

امتدادعلىتمرانمرآتينالداخليانالزجاجياناللوحان

الطرففيويوجد.الأخرىباتحاهإحداهماوتميلالأنبوب

مصنوعأحدهما،آخرانزجاجيانأ!حانللمشكالالاخر

ويكون.المصقولالزجاجمنوالاخرالشفافالزجاجمن
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مرآتنعلىيحتويأنبوبا!لشكال

خرزبداخلهماصعيرينولوحىت

الصورة)الملونالزجاجمنوقطع

الخرزشكلالمرآتانتعكمىالعليا(.

متناسقةملونةأنماطفيوالزجاح

هذهوتتعير(.اليسرى)الصورة

يدارعدمامستمرةبصفةالأشكال

داخلإلىالمشاهدويم!.الألبوب

فتحة.حلالمنالأنبوب

وتوصللنظر.الخصصةالفتحةإلىأقربالشفافالزجاص!

الزجاجيين.اللوحينبينالملونينوالزجاجالخرزمنقطع

أتجاهاتفيالضوءانعكاساتالمصقولالزجاجويوزع

المشكال،المتفرجيديروعندما.الأشكالفتتكونكثيرة

الأشحكال.وتتغيرالملونوالزجاجالخرزقطعتتحرك

للسجادجديدةنقوشلإيجادالمشكالالمصمموناستخدم

.والقماشالحوائطتزيينوورق

فيالمشكالبروسترديفيدالسيرالأسكتلندياخترع

اختراعه.براءةعلىوحصل،أم817عام

.الانعكاس:أيضاانظر

الخوختشبهوهي.نواةلهااللونذهبيةفاكهةا!ئ!

أنواعهابعضويكسو،قشرةوأنعمحجماأصغرأنهاغير

المشممقثمارتؤكل.جانبيهاأحدعلىخفيفاحمرار

والفطائرالمربىلعملتطبخوقد،مجففةأوطازجة

)بذور(عجماتمنحلوشرابيقطركما.والحلوى

كانوإنمر،طعملهاللبوأغلب.النواةداخلموجودة

كاللوز.أكلهيمكن،المذاقحلوبعضه

وينموأمتار،تسعةإلىالمشمعقشجرارتفاعيصلوقد

فيالمشصشأشجاروتزهر.المعتدلالجافالمناخفيأجوده

فىبالتدهورالفاكهةإنتاجيصابولذا،الربيعفصلبداية

المشمشوموطن.الربيعيللصقيعالتعرضدائمةالمناطق

منكلفيألانزراعتهاتعسعتوإنآسيا،شرقالأصلي

الربيعالصلفىوتزيسها،كبيرةلواةلهااللونذهبيةفاكهةا!لشمش

ووردية.اللونبيضاءرقيقةأزهار

والولاياتالمتوسطالأبيضالبحروحولالأولعمطالشرق

.خاصبوجهكاليفورنيافي،المتحدة

جذورفيبراعمهابتطعيمالمشمشأشسجارمعظمتزرع

بذورمنمستنبتةشتلاتمنأو،الخوخأوالبرقوقأشجار

المشتلمنالأشجارتنقلزراعتها،منعاموبعد.المشمعق

بدرجةالمشمشأشجارتقليمويتم.البستانأرضإلى

ثمارهاتحملالتيالفاكهةأشجارمنمثيلاتهاأغلبتفوق

شمالحجمكبيرةثمارعلىوللحصول.ناتئةغصونعلى

سم5.2قطرهايبلغالتيالثماربعضإزالةأوتخفيف

وإن،بالأيديالمشمشمحاصيلمعظموتجيمتقريبا.

ضيق.نطاقعلىالاليالجمعوجد

منتصنعالسطحأملسأرضيةفرشالأرضيةمشمع

السطحأملسأرضيةفرشأولوهو.الكتانبذرزيت

منكثيريصنعالحاضر،الوقتوفى.كبيرةبكمياتيصنع

المشمعمنبدلأاستعمالهاشاعالتيالصناعيةالفرشأنواع

غسيلها.وسهولةتحملهالقوة

أولآالمشمعصانعيقوم.الأرضيةمشمعيصنعكيف

صهريج.فيوالأكسجينالنقىالكتانبذرزيتبخلط

مطاطية،مادةإلىالزيتيتحولالأكسدةلهذهونتيجة

يخزنثم،الخليطلتقويةمعينةأصباغمعتسخينهويتم

نأوبعد.متانةليزدادأياملعدةالنابخمشفالارضيةملاط

خلاطفييوضعالمطلوبةالمتانةلدرجةالملاطيصل

الأرضيكالفلينالحشووموادالأصباغبعضإليهوتضاف

الخشب.ونشارة



مشهد892

علىوتنشرهلامعايصيرحتىالما،ط،لصقلآلةوتقوم

المدعمالمشمعيجففثماللباد،أوالخيشمندعامة

هذهالتسخينعمليةوبعد.متانةليزدادفرنفيويوضع

الشمع.أواللكورنيشمنبطبقةيطلى

منأسامياننوعانهناك.الأرضيةالمشمعاتأنواع

المتعددوالمزخرفالمشكلالشمع-أ:الارضيةمشمع

.اللونالاحاديالمشمإلعادي2-الألوان

منيعتبر،ال!ضيرةبتصميماتهوالمزخرفالمشكلالمشمع

لوضعآلةوتقوم.اليومعالمفياستعمالأالأنواعأكثر

علىانرواسممنسلسلةبوساطةالألوانمختلفمكونات

الداعمة،أ!محيفةاعلىالألوانتضغطثر،داعمةصحيفة

للتجفيف.جاهزةالمادةتكونوبذلك

اللونصبغةبإضافةيصنعاللونأحاديالعاديالمشمع

لأنه،الحربيةالبارجةمشمعالنوعهذايسمى.الحشوةمع

الوقتوفى.الحربيةالسفنفيبكثافةيستعملكان

الطباعة.انظر:الطباعةقوال!فييستعملالحاضر،

وأرمادئاأوبنئاأواللونأسوديكونوقد.لالقوالب

أخضر.

شيعيدينىومركز،الإيرانيةالمدنكبرياتثانيةمشهلى

وتقع.نسمةأو463ر805سكانهاعددويبلغ.رئيسي

منقريبا،إيرانشرقىشمالفيخصبسمهلفي

عامكلمشهدإلىالشيعةمنكثيرويذهب.تركمانستان

عليالإمامالمسلمللزعيم،المذهبةالقبةذيالضريحلزيارة

الرضا.موسىابن

الحريريةوالمصموعاتالسجادبصناعةمشهدوتشتهر

الخشبلتجارةمركزأيضاوهي.والمجوهراتوالخزف

مدينةأ!سستوقد.الحيواناتوجلودالقطنيةوالأقمشة

إلىذلكبعدتحولتثمالرضا،الإمامضريححولمضهد

.الميلاديعشرالرابعالقرنفيمزدهرةمدينة

.إيران:أيضاان!

الحديدية،السكةتصات(؟11)تحطمايىابى:انظر.ا!

(بمالسيركعروضإقامةلرأماكرالسيردوالمناظر(؟)البانيكلوذج

اطمتلين(.)احتيارالمسرح

الغربفيالناسلمعاقبةتستخدمكانتأداةالمشهرة

بهشقتخشبيإطاروهي.الصغيرةالخالفاتعلى

هذهفىتحبسوكانت،ورأسهالمذنبلذراعىفتحات

فيتنصبالمشهرةوكانت،الوقتمنمعينةمدةالفتحات

.عامميدان

وضعهمبسببمرة:مرتينيعانونالمعاقبونكانوقد

وغالبا.منهميسخرونكانواالمارةلأنأخرىومرةالمرههق،

خشبيير،لوحيربلىورأسهالمجرملمحدافيهاتدصللتمتمهيرأداةالفشهرة

الأداتانهاتانامشحدمت.رحليهتقيدالعقا!!لقةتسمى،أحرىوأداة

طفيفا.حرمايقترفولىسلمعاقبةالأمري!صيةومستع!راتهاإبحلترا!ى

كانتماوغالئاالفاسد.والبيضالأحجارعليهميلقونما

خزيهم.فيزيادةالمعاقبينرؤوستحلق

أوائلفيالمشهرةالإنجليزيةالحكومةاستعملتوقد

الكتاببعفه!تعاقبكيالميلاديعشرالسالعالقرن

نشرهبسببأطمشهرةديفودانيالوتعرض.والناشرين

المشهرة)التطهيريون(البيورتانأخذوقد.هجوميةمقالة

الخمورينمعاقبةفىواستخدموهاأمريكا،إلىمعهم

.والمومسات،السليطاتوالنساءالسفهاء،

.العقابفلقةأيضا:انظر

وتقامأكثر.أوشخصينبينتنافسيةرياضةالمشي

وفي.كم05و5بينتتراوحمسافاتعلىالسباقات

خلالمسافةأكبريقطعالذيالفائزي!صن،الحالاتبعض

تسمىللمشيطريقةالمشاةالمتنافسونطور.ساعتين

أوليمبية.لعبةالانوهى.والأصبعالعقب

العق!جهةعلىمنالأرضعلىتوصإلقدم

الأصبعإلىالجسموزنينقلثمومن(،القدم)مؤخرة

وتكون.المقبلةللخطوةللوثوبتهيئهالتىللقدمالرئيسي

مؤقئامقفلةأومستقيمةوالساق،الارضعلىالقدم

كما6،مسافةالمتسابقغيريقطهع.خطوةكلخلال

بينما،دقيقة2و.51بينتتراوحفترةخلالواحد()ميل

نف!ريقطعأنوالأصبعبالعقبالمشيخبيريستطيع

مندقيقة0.32بأقلأيبمدقيقة0.36مدةفيالمسافة

رياضةصارتوقد.المسافةلنفسالجريلحمباقبطل

مرموقة.أوليمبيةرياضةالمشي
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للتمارين،سهلةطريقةهواتهاالمشىرياضةوتعطي

ومشاهدةالطلقالهواءفيبالخروجاستمتاعهمإلىإضافة

المشىالعطلاتأوالسفرخلالالمشاةوبإمكان.الطبيعة

جمالمناطقعدةفيالمشاةويشاهد.القديمةالطريقةعلى

امتدادعلىالفطريةوالحيواناتالنباتاتومختلف!،الطبيعة

.الغرضلهذاالخصصةالممرات

جداربباطنمتصلاينموأسطوائشبهعضوالمشيمة

بالطعامالجنينالمشيمةتمد.التديياتمعظمعندالرحم

العضوأنكما.الجنيننفاياتنتاجوتسحب،والأكسجين

الحملعلىتحافظهورموناتتسمىكيميائياتينتج

الجنين.نمووتنظم

وبعد.الجنينومنالأممنأنسجةمنالمشيمةتتكون

بجدارنفسهالجنينيلصق،الحملمنالأولالأسبوع

المشيمةوتتكون(.الجنينفيهينموالذي)العضوالرحم

الكيسيشبه)غطاءالمشيماءمنالخلايامنكأعمدة

وفي.الرحميةالبطانةخلالوتنفذتخترق(الجنينيحوي

نتوءاتإلىتتفرعدمويةأوعيةتوجد،الأعمدةداخل

التىوالزغابات.الزغاباتتسمىالأصابعتشبهصغيرة

مديختلطولا.الأمبدممحاطةالجنيندمعليتحتوي

.الامبدمالجنين

الجدرانخلالال!مدممنوال!كسجينالدمويمر

الدموهذا.الجنيندمإلىويدخلللزغاباتالضعيفة

وريدخلالالجنينإلىيصلوالأكسجينبالغذاءالغني

بالمشيمة.الطفليربطمرنأنبوبوهو،السريالحبلفي

الحبلفيالشرايينخلالالجنينمنالنفاياتنتاجويحمل

الدورةنظامويتخلص.الزغاباتخلالويعبرالسري

ولادةمندقائقوبعد.النفاياتهذهمنللأمالدموية

من-الخلاصأحياناتسمىالتي-المشيمةتنفصلالطفل

الجسم.

الترية(.)مصادرالإسلامانو:.التيعيةالمصادر

المصنع.الوقودانظر:.الصئاعيالوقودمصادر

كليحاول،خصمانفيهايتنافسرياضةالمصارعكة

الحلبة.أرضيةفوقبساطعلىايلاخركتفتثبيتمنهما

ا!لسكات،تسمىحركيةمناوراتالمصارعونويستخدم

حركاته.علىوالسيوةبالخصمللإمساك

والتوافقوالسرعةالقوةالناجحةالمصارعةتتطلب

جسمهرفعبقوانينالمصارعوإلمامالبدنيةواللياقةوالتوأزن

يصرعأنالحاذقالذكيالمصارعويستطع.الأعلى

وزنا.منهوأثقلأقوىخصما

نوعولكل،المصارعةمننوعا05منأكثروهناك

للكتفتثبيتاالأنواعهذهكلتحتاجولا.الخاصةقواعده

يحاول!لا،السومو،اليابانيةالمصارعةففيالفوز.لتحقيق

منالخروجعلىإجبارهأوأرضا،خصمهطرحالمصارع

مترا.6.4قطرهاطوليبلغدائرة

فيشائعةرياضةالهواةصارعةتعد.الهواةمصارعة

بطولاتهاوتجرى.العالمأرجاءكلفيالبلدانمنكثير

الألعابدورةوفي.سنوياوالدوليالقومىالمستويينعلى

أردغكلمرةالمصارعونيتنافس،الصيفيةالأوليمبية

الكرةنصفدولمنالمصارعونشقابلكما،سنوات

ألعابدورةفيمشواتأربعكلمرةالغربيالأرضية

ال!مريكتين.

منافساتعلىالهواةلمصارعةالدوليالاتحادويشرف

الهواةمصارعةأنمنالرغموعلى.للهوأةالدوليةالمصارعة

للقوةاختمارالمصارعة

مصارعين.بينوالمهارة

نأمصارعكليحاول

كتفيبتثبيتبالمباراةيفوز

،البساطعلىخصمه

التثبيتهذايستمربحيث

ويلاحظمحدد.لزمن

دإ،اليمينعلى،الحكم

تثبيت،حركةهناككانت

للحركاتنقاطويعطي

،مهارةعنتنمالتي

علىالمتصارعينويعاقب

الحركاتأوالمسكات

.المحظورة
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الدوليالاتحادفإن،والرجالللصبيةبأنهاتقليديامعروفة

الحرةالمصارعةلعبة،أم889عام،أدخلالهواةلمصارعة

الخاصةالقواعدفيهااللعبقواعدتشبهالتىللنساء

.الرجالبمصارعة

المصارعةمنكلتعد.للممارعةالرئيسيةالأنواع

المصارعةأنواعأكثرالحرةوالمصارعةالرومانية-الإغريقية

.الحرةالمصارعةهيمطلفاوأقدمهاالعال!ا،فيشيوعا

يمارسهكانالذيالنمطذلكالحرةالمصارعةتشبه

الإغريقية-المصارعةأساليبتطورتوقدالقدماء.الإغريق

وأدخلوااليونانبغزوالرومانقامأنبعد،الرومانية

الرومانية-الإغريقيةالمصارعةوتعدأساليبها.فيتعديلات

وتشحمل.أوروباأنحاءك!!فيشيوعاالمصارعةأنواعأكثر

كلا،الأوليمبيةالمنافساتذلكفيبما،الدوليةالمنافسات

الاوليمبية.الألعابان!:.المصارعةمنالنوعين

هيالمصارعةفىاللعبوإجراءاتقواعدومعظم

الجوهريالاختلافويكمن.النوعينكلافينفسها

يست!بع،الحرةالمصارعةففي.الرجليناستخدامفىيبنهما

واالحصماذراممطلتثبيتأرجلهماستخدامالمصارعون

الإغريقيةالمصارعةفيأما.رجليهإيقافأولعبرقلةأورجليه

رجليعلىيهجمبانيسفللمصارعلافإنه،الرومانية-

بينما،الهجومفينفسههورجليهيستخدمأنأو،خصمه

وبذافقط،عليهماالارتكازفيالرجلينيسفلاستخدام

هماالقوةومراكزالجسممنالأعلىالجزءقوةتصبح

اللعب.فيالرئيسيينالعاملين

فيبما،الدوليةالمنافساتتشتمل.الدوليةالمنافسات

فيالأوزانمنفئاتعشرعلى،الأوليمبيةالمنافساتذلك

الرومانية.-الإغريقيةوالمصارعةالحرةالمصارعةمنكل

لابفئةوتنتهيأقل،أوكجم48وزنمنالفئاتهذهتبدأ

عنفئةكلداخلالمشاركونيقسم.أكجم03تتجاوز

كلداخلالمبارياتوتجرى.مجموعتينإلىالقرعةطريق

منالفائزونيلتقيثم،منفصلةدورةباعتبارهامجموعة

البطولة.نهائياتفيالمجموعتين

دقائق.خمسمدتهاواحدةجولةمنمباراةكلتتكون

الركنينمنلوجهوجهامتقابلينوقوفاالجولةالمصارعانيبدأ

دائرةش!صلعلىالبساطهذاويكون،الحلبةلبساطالمتقابلين

ثمانيةإضافيةمنطقةبالبساطوتحيطأمتار.9قطرهاطول

سما2.بينعرضهايتراوحالوقايةمنطقةتسمىالحواف

سبعةللحلبةالمركزيالسطحقطرطولويبلغ.سمأ5و.

شمريطالوقايةمنطقةوبتاسمطحهذابينويفصلأمتار،

السلبية.منطقةيسمىواحد،مترعرضهأحمر

بدءقبلالمتصارعينبمعاينةيقومأنالحكمعلىوينبغى

المناسب.الزييرتديانأنهمامنليتحققوذلك،التحرك

الرأسأغطيةارتداءللمصارعةأرروليةاالمبارياتفيويحظر

المستخدمةالأحذيةفيتكونألاوينبغي.الأذنواقياتأو

نأمنشحققأنالحكموعلى.معدنيةقطعالمصارعةفى

أحذيةويرتديانالبساطمنطقةيتخطيانلاالمصارعين

عرقالايتصببانأنهمامنالتأكدكذأكوعليه.المصارعة

فيشيئايلبسانولادهنيةمادةبأيجسميهماولايدهنان

يتصافحأنوبعد.قصيرةمقلمةأظافرهماوأنأيديهما

الجولة.الح!-يبدأ،المصارعان

يتفوقأوللكتفينتثبيتيحدثعندماالجولةوتنتهي

الجولةيوقفأنالحكموبإمكانفنئا.الاخرعلىأحدهما

إذاأوالوقايةمنطقةالمتسابقينأقدامإحدىلامعستإذا

المصارعينعلىيجبالحالةهذهوفىإليها.ا!سمكةتناهت

الحكم.لتوجيهاتوفقاالبساطوسطمنالجولةيستأنفاأن

يتفقأنينبغيأعضاءثلاثةمنمكونةهيئةالمباراةوتحكم

.اتخاذهيتمقرارأيعلى-الأقلعلى-منهماثنان

مجردألمحترفينمصارعةأصبحت.المحترفينمصارعة

رياضة.منهاأكثرالمشاهدينلجمهورومسلمثيرعرض

.المهارةمحلالبراعةإبداءاستعراضاتلمحلماوكالبا

محاطةحلقةفيالمحترفينمصارعةمبارياتمعظ!اوتجرى

وهيالرغويالمطاطأوباللبادمبطنةأرضيةلهابالحبال

المصارعينمنكثيرويرتدي.الملاكمةلحلقةمشابهة

غيرألممماءلأنفسهموشخدون،شاذةغريبةملابس

خصمين،بين،العادةفي،المبارياتمنكثيروتجمع.مألوفة

.ومحبوهمشجعوهمنهماواحدل!صل

الرياضاتمنالمصارعة.العربيةالدولفيالمصارعة

مصرفىظهرتفقد،العربيةالدولمنكثيرفىالمعروفة

الرياضيةالأنديةفيمكانهاوأخذتأم،509عاممنذ

لمصارعيناشتراكأولوكان.أم809عاممنذالمصرية

التيالأوليمبيةالدورةفيالأوليمبيةالدوراتفىمصريين

بمصارعمصرفيهاشاركتحيثبمأم029عامأقيمت

عامللمصارعةمستقلمصرياتحادأولأنشئواحد.

ما349عامرسميةبطولةأولأقامالذيوهو،أم339

العربيةالدولمنكثيرفيالمصارعةوتمارس.القاهرةفي

اتحاداتضمنأوبهامستقلةاتحاداتإشرافتحت

رياضةتنضويالسعوديةالعربيةالمملكةففي.مشتركة

القوىلألعابالسعوديالعربىالاتحادلواءتحتالمصارعة

ثلاثويرعى،أم979هـ،ا004عامأنشئالذي

ورفع،الملاكمةوهىالمصارعةلجانبأخرىرياضات

العربيةالمملكةوشاركت.الأجساموكمال،الأثقال

المصسارعين،ببعضالمهمةالبطولاتبعضفيالسعودية

عامباكستانفيأقيمتالتىالوطنيةالالعابدورةومنها

المملكةفيهاشاركتحيثام839اهـ،404
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فيلبالغونقدولكنهم،،لإصالةيتظاهرونالمحترفوناللمارعون

وإتارة.متعةالعرضعلىليضفواالألمصيحاتإحراج

بطولةفيمصارعاعشربأحدشاركتكمابمصارعين،

المصارعةنشاطاتويرعى.الحرةللمصارعةالدوليةبغداد

العربيالاتحادالعربيةالدولمستوىعلىتقامالتي

منكثيراوينظم،أم079عامتألسم!الذيللمصارعة

المتنوعة.العربيةالبطولات

فيالقاريالمستوىعلىالعربيةالانتصارأتأبرزومن

فيمرتينال!ولبالمركزمصرمنتخبفوزالمصارى4رياضة

عامفيالأولىالمرةكانتحيث،للمصارعةإفريقيابطولة

.أم799عامفىالثانيةالمرةوكانت،ام099

ماقبلعصورإلىالمصارعةتاريخيعود.تاريخيةنبذة

الكهوففيعليهاعثرالتيوالنقوشفالرسوم،التاريخ

000.15مابينتتراوحفترةإلىترجعوالتى-الفرنسية

أوضاعفيالمصارعينتصور-خلتسنة00202و.

الأوليمبيةالألعابضمنالمصارعةدخلتوقد.مختلفة

مصارعةوعرفت.اليونانفي،.مق807عاممرةيلأول

وكانت،الميلاديالثامنالقرنقبلاليابانفيالعسومو

عامحتىاليابانإمبراطوررعايةتحتمنافساتهاتقام

الرياضة-حاليا-السومومصارعةوتعد.ام185

اليابانية.الشعبية

منتشرة،المحليةالمصارعةمنأخرىأنواععدةوهناك

اختلافاتختلفالتيقواعدهاولكل،العالمأنحاءكلفى

مصارعةالمثالسبيلعلىذلكومنغيرها.عنطفيفا

كمبريا.انظر:.كمبرلاند

الأوليمبية.الألعاب:أيضاانظر

ويطدق،ورجلثوربينتتمرياضةالثيرانمصارعة

ومصارعة(.الثيران)مصارعماتادورأسمالرجلعلى

الألعمبانيةباللغةالمتحدثةالأقطارمنكثيرفيمحبوبةالثيرأن

الثيرانمصارعوويعدفرنسا.وجنوبيالبرتغالإلىإضافة

قوميين.أبطالأوالمكسيككأسبانياالأقطاربعضفي

ويسمىمخصصميدانفيالثيرانمصارعةتجري

المصارعيقومالمصارعةأثناءوفي.الثيرانمصارعةحلبة

المهاجمالثورمحاورةويحاول،بمفردهالثوربمواجهة

المصارعة،نهايةوفي.القماشمنقطحةأورداءبتحريك

،البرتغالفيأماالأقطار.منكثيرفيالثورالمصارعيقتل

الثورقتليعدفرنسا،فيالثيرانمصارعةحلباتبعضوفي

خصيصاالمصارعةثيرانوتربى.قانونىغيرعملا

054تزنوقدوعنيفةقويةحيواناتفهي،للمصارعة

يصارعهمنالثوريجرحوقد.ذلكمنأكثرأوكجم

مصارعةشعبيةورغم.بقرونهيقتلهوربماخطيرا،جرحا

منفيهالمايعارضونها،الناسبعضفإنوشهرتها،الثيرأن

.للحيوانوإيذاءقاسيةمعاملة

منفيهالمانظراالإسلامفيمحرمةالرياضةهذهوتعد

يأممارسةعنالإسلامنهىحيث،للثيرانوإيذاءتعذيب

منكثيروورد.إيذائهأوالحيوانتعذيبأشكالمنشكل

وتؤكدالمعنىهذاتوضحالتيالشريفةالنبويةالأحاديث

النهي.هذاعلى

عشرالثامنالقرنفيللثيرانالحدسةالمصارعةبدأت

فيثابتةثيرانمصارعةحلبةأولبناءتمعندماالميلادي

فيالمصارعةلثيرانالأساسيةالسلالاتوطورتأسبانيا.

مصارعىمنعددواشتهر،نفسهالقرنخلالأسبانيا

!يرتدي.المصارعةقبلمساعدوهمومعهمالحلبةإلىالمصارعيندخول

والترتر.الذه!بخيوطمزينةالتقلجديةالحلةالمصارعود
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يدفعهشيرايسحىرمحايحملالجوادعلىالثيرانمصارع

ية.القررقبتهعصلاتليضعفالثوررففي

رقبةرشقعلىالمساعدينمناثانتاوبأحادةافى،المصارعمساعديأحد

وتسمى.الحادةالحديديةالأنصالداتالجيةأصصىاسأزواحتحلاتةاضورا

ا!لونة.الأرراق،مزية!ممطندريا،،حدةاساا

بلمنت،جوان:أشهرهممن،العشرينالقرنخلالالثيران

هؤلاءوكل.ومانوليتىدومنغوينولوي!ر،كوردوبيسوإل

المكسيك.منأروزاكارلوسمعهماشتهركماأسبانيا،من

مقعروعاءشكلفىمبنية.الثيرانمصارعةحلبة

فىالمشاهدونويجلسسطها،وفيالمصارعةتقامفدور،

نحوالمصارعةحلبةقطرويبلغجوانبها.علىدائريشكل

مضغوطرملمنسطحهاويتكون.أبأمخاافىم05

التوريل.اسمهمدخ!منالثورويدخ!!شديدا.ضغطا

الباريراويسمى،أم7،ارتفاعهيبلغخشبىحاجزوهناك

أخجهيزاتاومن.المشاهدينمنطقةعنالحلبةيفصل

وعيادةللتيرانحظائرالثيرانمصارعةبحلبةالأخرى

المصارعين.منالجرحىلمعالجةصغيرة

مصارعة،حلبة004منأكثروحدهاأسبانيا!ث

000.02منلأكثروربما،متفرجألمء..لحوالىوتتسع

مكسيكوحلبةهىالعالمفيمصارعةحلبةوأكبر.متفرج

وسعتها.منتالمنيوتوروسدوبلازاتسمىالتيسيتي

شمخص.ههو...نحو

الثيرانمصارعةتسمى.الثيرانمصارعةحلباتأنواع

أنواعمننوعينأكثرولع!ط.ال!سبانيةباللغةكوريدا

،توروسدوكوريداهماشسهرةالثيرانمصارعة

،الثيرانمصارعةأش!!الأرقىهىوالأولىوالنوفيلادا.

لقبعليهميطلة!الذينالمصارعونإلاشيهاولايشترك

المصارينهؤلاءمنالواحدويحص!!توروسدوماتادورز

هذهولاتقامالألتيرناتيفا.باسميعرفاحتفالفيأغبهعلى

.كبيرةوشعبيةومهارةخبرةلديهمالذينللمصارع!تإلا

يرتديأن،الدرجةهذهيبلغالذيالمصارعحقمنويكون

التقليديالزيوتمثللوشز،دوتراجيالأنوارابدلة

.ال!لوانفاقعةبدلةوهي،انثيرانلمصارعة

الخاصةالثيرانمصارعةمننوعف!النوفيلاداأما

فيويصارعنوفيلورز.ويسمون،خبرةالأقلابالمصارعين

مصارمجنشةظموالنوفيلاداتوروسدوالكوريدامنكل

الاخر.تلوالواحد،اثنينثورينمنهمواحدكليصارع

كوريدانوعمننموذجيةمصارعةالمقالةهذهباتيوشناول

.توروسدو

المحدداوررعةسدايئموعدلجل.الثيرانمصارعةنظابم

مكانهمإلىومستشاروهالرئيسيدخ!!دقيقإتاولدقيقة

محليا،حكومةموظفالعادةفياشئيسوي!صن.الحماص

منليتقدم،للمصارعالإذنويعطي،المصارعةيح!صمفهو

.أخرىإلىمرحلة

،مباشرةذلكوبعد،البوقينفخعندماالمصارعةتبدأ

حلبةعبرالغواسلرزيدعونالخيلظهورعلىرجاليتحرك

ذاتقبعاتهمويقلبون،المباراةحاكممنصةإلىالمصارعة

.الثيرانحظائرمفتاحليأخذوا،المزرقةالأرجوانيةاالألوانا

فيدخلونومساعديهمالمصارعينموكبهؤلاءبعدويأتى

الحلبة.

فينفخالمصارعةتبدأ،المصارعينموكبيأتىأنوبعد

إلىويدخلالثورمنهاليخرج،الثيرانحطرةوتفتى،البوق

يدعون-المصارع!تمساعديمنثلاثةويبدأ.الحلبة

قطعةبتحريكوذلك،ليهاجمأضوراإثارةفى-باندريلليروز

جانبمنوأصفرجانبمنأحمرأ!نذاتالقماشمن

الثيرانفإنالسائد،الاعتقادمنالنقيضوعلىآخر.

بعمىمصابةالحقيقةفيفهىالأحمر،اللونلاشيرها
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وليسالقماشقطعةحركةهوحقيقةيتيرهافالذي،الألوان

البصرية،قدرتهفيلاحظالثور،المصارعيتأمللونها.

يفضلأو،مستقيمخطفييهاجموهل،هجومهوطريقة

ذلكبعدالحلبةالمصارعويدخلواحد.بقرنالهجوم

الثورينقادبحيث،ستأومراتخمسالقطعةفيحرك

جسمه.منقريئا

ممناثنانويدخلالبوقينفخ،الحركاتهذهوبعد

الخيل،ظهورعلى(الثيران)مطاعنالبيكادورزيسمون

أما.فارااسمعليهيطلقرمحا،منهماواحدكلويحمل

سميك.غطاءجسمهاوعلىمغطاةعيونهافإنالخيل

ويطلق،عضلاتهليضعفعنقهفيالثورالبيكادورويطعن

منطعنةكلوبعد.فاراشالمممأيضاالعمليةهذهعلى

بقطعةحركاتبعدةالثيرانمصارعيقوم،الطعناتهذه

كوايت.الحركاتهذهوتسمى،القماش

،أخرىمرةالبوقينفخطعناتأربعأوثلاثبعد

اثنانويتناوب،مساعدوهويدخل،الحلبةالمصارعويغادر

عنقخلفالخشبيةالعصيمنأزواجثلاثةوضعفيمنهم

وهيباندريلا،وتسمىسم07منهاالواحدطولالثور،

حاد.حديدينصلولهاالملونةبالأوراقمزينة

الاحتفالمنالأخيرالجزءلإعلانالبوقفيوينفخ

وهو،الحلبةالمصارعيدخلفينا.أسمعليهيطلقالذي

عصا،حولملفوفةحمراءقماشوقطعةسيفايحمل

ويعتمدالعصا.بهذهجولاتبعدةويقومميوليتا،تسمى

الذيالخطرمقداروعلىرشاقتهعلىالمصارعأداءتقويم

مدخلابسيفهالثورالمصارعيقتلوأخيرا.نفسهلهيعرض

وقتلهالثوردخولمابينوالفترةالثور.كتفىبينإياه

دقيقة.02نحوتستغرق

عصاأحفىوقدأحمر،بثو!الثورالثيرانمصارعيواحهالمناورةأثناء

الثور.ساورةسليتمكنمنهالأعلىالطرد!في

فإن،جيدةبطريقةلدورهالمصارعأداءحالةوفى

المصارعةرئيسيقدموقد.ويشجعه،لهيصفقالجمهور

فريداالأداءكانإذاأما.للمصارعجائزةالثوراذنىأحد

يجمعوقدمغا،الثورباذنىيفوزالمصارعفإن،نوعهمن

والذيل.ال!ذنينبين

.البرتغالبمالمكسيك:أيضاانظر

ديكةمناثنانفيهاشصارعدعبةالددكةمضارعكة

وهي.الموتحتىنزالفي،صغيرةديكةوهي،المصارعة

نأدونأحياناتجريلكنها.الدولمنكثيريحرمهارياضة

واحدةباعتبارهامكانهاالديكةمصارعةوتحتلعنها.ئعلن

اللاتينية،وأمريكاأسبانيافيالمحبوبةالشعبيةاللعباتمن

آسيا.شرقمنوأجزاء

إكسابهاأجلمنمعينبشكلالمصارعةديكةتربى

القتل.وغريزةوالشجاعة،الحركةولممرعة،البدنيةالقوة

نأإلاسيقانها.علىطويلةأشواكولها،عادةزاهيةألوانها

أشواكامنهابدلاويضعونالأشواكهذهيقصونمدربيها

أسلحةفتصيرالنحاسأوالحديدمنعادةتكون،صناعية

الخصم.وتمزقتقطعللديكة

الهواءفيمغلقةحلبةفىالديكةصراعمبارياتتقام

في.المفضلةديكتهمعلىالمتفرجونويراهن.عادةالطلق

ينقرويدعونهاجيدا،بديكتهمالمدربونيمسكالمباراةبداية

ويبدأيطلقونها،الديكةغضبيشتدوحينبعضا.بعضها

.النزال

السنين.آلا!تمنذآسيافيالديكةمصارعةنشأت

طريقعنالإغريقوبلادروماإلىطريقهااللعبةوعرفت

القرنوفي.أوروباأنحاءفىانتشرتثم.والصينالهند

حيثإنجلترأفىشعبيةلعبةأصبحت،الميلاديعشرالسابع

ومثل.مهمةتجارةوتدريبهاالمصارعةديكةتربيةصارت

عنالن!لورودشرعامحرمالمصارعةمنالنوعهذا

وعدم،الوحشيةمنذلكفيولما،الحيواناتبينالتحرش

المشاهدينبينالرهانذلكإلىأضيففإذا.بالحيوانالرفق

أشد.ذلككان

ديلادلحياةتعودأنهايعتقدجثةالد!ءمصاص

الدماءمصاصأنالأساطيرتروي.الناسدماءلتمتص

ضحاياهرقبةبعضالجيدالدممناحتياجهعلىيتحصل

أنفسهمهمليصبحوأويموتونالقوةالضحايايفقد.النائمين

دماء.مصاصى

لمصاصيمشابهةمخلوقاتحولقصصنسجت

رواياتمعظملكن.العالممنمتفرقةأنحاءفىالدماء

مثلالبلقانودولالشرقيةأوروبافيلدأتالدماءمصاصي



النسغمصاص403

خرافيةاعتقاداتوهناكورومانيا.والمجرواليونانألبانيا

يموتونالذينالناسأنيعتقدإذأصدماء،امصاصيعنكثيرة

يصبحونالكنيسةأدانتهمالذينأوقاسيةبطريقةأوانتحارا

القضاءيمكنأنهالشعبيةللأساطيروينعسبدماء.مصاصي

وقد.خشبيوتدبوساطةقلبهبخرقالدماءمصاصعلى

عشرالسابعالقرننهايةفىأوروبافىالناسبعضنبش

القبورالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةوحتىالميلادي

الدماء.مصاصىعنبحثا

برامالبريطانيللكاتبدراكيولاالرعبروايةتعتبر

الكاتببنىوقدالدماء.مصاصىرواياتأشهرستوكر

أميرتيبيسفلادهوحقيقيشخصعلىدراكيولاشخصية

لقب(.الحاليةرومانيامنجزء)والاشياالقاسيوالاشعيا

الشيطانابنالرومانيةاللغةفيتعنيوهيبدراكيولافلاد

دراكيولا.حولعديدةأفلامأنتجتوقدالتنينابنأو

دراكيوير.:نظرا

فصيلةطيورمجموعةإلىينتمىطائرالئسغمصاص

عليهواطلرت.فقطأجةالشماأمريكافيويعيش،الخشبنقار

النباتنسغلأنالاسماهذا

به.يتغذىماضمنمن

بعملالنسغعلىويحصل

الثمجرقلفعلىحفر

يتغذىكما،معيناتتسمى

يجذبهاالتيبالحشرات

والثماروبالنملالنسغ

البرية.

الشائعالنسغومصاص

المتحدةالولاياتشرقفي

وذالنسغمصاصهو

هذاولذكرعفر.الأالبطن

النسغمصاصقرمز!يىوعنقتاجالطائر

منهالعلياوال!جزاء.اللون

مصماصيطرالشتاءموسموفيبيضاء.بقعمعسوداح!

علىعشهويبنيالوسطىأمريكاحتىجنوباالنسغ

أاللأشجار.ا

ناصعةبيضاتسبعإلىثلاثمنالأنثىوتضع

علىالأحمرالصدرذوالنسغمصاصويعي!.ادبياض

هذامنالنموالم!ضملةالطيوروتتميز،الهادئالمحيطساحل

.اللونالأحمروالصدروالعنقبالتاجالنوع

عاداته،منكثيرفيالخشبنقارالنعمئمثلومصاص

.الأحيانبعضفىبالأشجارضررايحدثأنهغير

الطائر.:أيضاانظر

(.التبعية)المصادرالإسلامانظر:.اوو!ا!لح

ا!اناتأواللأسماك!صي!أ!اكنالأ!كصاوو

ومن.التجاريةللأغراضكبيرةبكمياتالأخرىالمائية

.الأسماكومزارعوالأنهار،،البحبهـاتالداخليةالمصايد

المصايدمنيأتيالأسماكمنالعالمإليهيحتاجماومعظم

القد،أسماكالعالمفىالاسماكأنواعأه!ومن.البحرية

منوكثير.والتونة،ينوالسرد،شنجةوا،المفلطحلسمكوا

لحمايةالأسماكمصايدلإدارةقواعدأرريهاالح!صمات

السمكحجمالقوانينفتحددعليها؟والحفاظالأسماكا

الصيد.موسموكذلك،ومقاديرهاصطيادهيمكنالذي

السمك.صناعةأيضا:انظر

النهر.بمالسبخةانظر:الئهر.مصب

الضوء.إنتاجفيالناسيستخدمها)أداة(نبيطةالمصياح

اختراعفمنذ.الاختراعاتأهممنواحداالمصباحويصنف

يعتمدونالناسيعدل!ا،السنينمنآلافعدةمنذاطصباح

يسرتفقدوبهذا،الضوء.علىأطحصولأحتمصماعلىحطية

منلهلاحصرعددفيألمشاركةواأحم!!اللنالرالمصابيح

الاصطاعية.الإضاءةباستخدامالأنشطةا

المصابيحمنكبيراعددا،القرونعبر،الناسصنع

الزيتمصباح-أ:رئيسيةأنواعثلاثةإلىتقسيمهايم!ش

الكهربائي.المصباح3الغازمصباح2-الدهنأو

الكهربائية،المصابيحالراهنالوقتفىأضاساويستخدم

المصابيحمنأخرىبأنواعيحتفظونالناسبعضكانوإن

ال!ئهربائي.التيارانقطاعحالةفيلامشخدامهاليوتهمفي

الضوءالمصابيحهذهتنتج.الدهنأوالزيتمصابيح

وقودا،بوصفهاالشمعأوالزيتأوالشحمأوالدهنبحرق

تعملفهي.وظيفت!تتؤديذبالةأوفتيلعلىوتحتوي

بفعلالوقودسححبعلىتعملأنهاكما،للشعلةكموضع

انظر:.الشعلةإلىليصلأعلىإلىالشعريةعيةالخا

الشعرية.الخاصية

أصدافمنالدهنمصابيحأضاريخاماقبلإنسانصع

الشبيهةالنباتاتمنقطعاواستخدم،الحجارةمنأرالبحر

دهناستخدمكمافتيلا،الأسلباسماتعرفبالعشب

القدماءوصئالمصريون.المصاليحهذهفيوقوداالحيوان

كانتالمصابئالمصريةول!ش،حجريةمصابيحأيضا

صنعكما.القطنمنفتيللهاوكانوقودا،الزيتتستخدم

أوائلوكانتالبرونز.مصابئمنالقدماءوالرومانالإغريق

زيتبهايحرقوكان،كالطقتبدوالإغريقيةالمصابيح

فوقتطفوالفتيلةوحصانت،أخرىنباتيةزيوتاوالزيتون

وصئلهاالمصمابئالإغريقيةتطورتثم.س!إلزيت



503المصباح

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالكوبائيةالمصاليحابتكرتألىإلى،المصابيحمنعديدةأنواعاالتاريخعبرالناساستخدمالعصورعبرالمصابيح

المصابيح.هذهلبعضنماذجوهنا.والزيتوالغازكالدهنالوقود،بحرقالضوءالمصابيححميعأنتجتوقد.الميلادي

المصابئالأولى.م!واحدالمجوفالحجر

لحرقالمباتاتأليافالأولالإنساناستخدم

.الفجوةفيالموضوعالدهن

توجيهلإعادةللأشعةعاكسلهالبرافينمصباح

ممكنة.إضاءةأكتروإعطاءالتو،لج

ويضيءالبرونزمنمصنوعالرومانيا!لصباح

وضئالمصباحوأمكن.مزرالهفيالزيتبحرق

بسلسلة.تعليقهأوطاولةعلى

منمحسندوعاليسار()إلىشمعة

دقطالأغ!ياءأنلدرجةكثيراتكلفمصىفيماالشموعكات.الدهنمصباح

استعمالها.بإمكانهمكارالذي!هم

القردمنالثمانينياتفياخترعآرجاندمصباح

يسفوصولمحودفتيلله.الميلاديعشرالثامن

أسطع.إضاءةعلىللحصولالشعلةإلىأكترهواء

الشوارعإصاءةفىاستحدمغازمصباح

زجاجيتطيلللمصباح.والبيوت

إضاءته.لتلط!

مصابيحبعضوكان.الفتيللحفظالطبقحافةعندأخدود

بحفظالإبريقجسميقومحيث،الشايإبريقيشبهالرومان

أعتيل.االمزرابيحملحينفي،الزيت

كانتوقد.الدهنمصابيحمننوعاالشموعتعد

ثم.القطرانأوبالشعالفتيلبتغطيةتصنعالأولىالشموع

الشموعصانعواستخدمحيثالشموعصناعةتطورت

.الحيواندهنمنالشمعيةالمادةعلىوتحصلوا،الودك

شمعمنأوالنحلشممعمنالشموعأجودوصنعت

عليهالحصوليتمالبرافينشمعأنالمعروفومن.البرأفين

منأكثرالشموعمنكثيرتكلفةأنوالواقع.النفطمن

المصابيحعلىويطلق.المصابيحمنالاخرىالأنواعتكلفة

،كالشموعتحترقوهي،الأسلأفمواءاسمالرخيصة

.الحيواندهنفىالجافالأسلبغ!ستصنعوكانت

الشمعة.انظر:

الزيتمصابيحمننوعظهر،الوسطىالعصموروفي

هذاتكونوقد.الجولةاسمعليهأطلقأسكتلندا،فى
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هيئةعلىمجرىلهمسطححديديحوضمنالمصباح

يحملالمجرىهداوكان،عنهوبارزبهملتصققضيب

أسف!!ثانمجرىالمصابيحهذهمنأطعديدوكان.الفتيل

الفتيل.منالساقطةالزيتاتقم!إلاأضقاطوذلك،الأول

إلىالضوءعاكساتأضاساأضاف،السنينمروعلى

تركيزهأوالضوءبتشتيتثساتالعاتقومحيثالمصابئ!

المصابيحعلىالتحسيناتمنأ!لي!!اإلايدخللموهكذا،

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخرحتى

احترع،الميلاديعشرأصامناأغرناثمانينياتوفي

فتيلذامصباحاآرجاندآيمىالسويسريال!صميائي

أطهواءيسمحالفتي!!هذاوكان.ومقوسمجوفأسطواني

مصباحأنتج،لذلكونتيجة.اللهبمركزإلىبالوصول

الأضى.المصابيحضوءمنسطوعاأكثرضوءاارجاند

نأبعدآخرتحسيناآرجاندمساعديأحدأدخلبعد،وفيما

أنبوبةداخ!أفضلي!ضونالشعلةاحتراقأناكتشف

زجاجية.

ا!لصباح،زجاجةاختراعإلىالأخيرالاكتشافوقاد

تياراتلمنعأصشعلةبايحيطالصافىالزجاجمنأنبوبوهى

،الحوتزيتاستخدم،أغترةاتلكخلالوفيعنها.الهواء

أطمصابيح.وقوداالعنبتفلنباتوزيت،الصلجموزيت

عشرالتاسعالقرنأواسطفىالنفطصناعةمولدأدىثما

ووقودا،نفطيمنتجوهو،البرافيناستعمالانتشارإلى

للمصبا!.

بوساطةالضوءالغازمصابيحتنتجالغاز.ممابيح

هذهتحتاجولا.شعلاتعدةأوواحدةصغيرةشعلة

مصابئلضاءساطعا.صوءاا!سمكراتلرواديهيءالبرافينفانوس

التيار.القطاعأتناءأوكهرباءلهايوحدلاالتىد!الأمااىاكبرافير

خلالالمصباحمنالغاز!دفقحيث،فتائلإلىالمصاليح

وتحرقبالهواء.اختلاطهبعديحترقثما،صغيرةفتحة

غازتشملالغازاتمنمتعددةأنواعاالغازمصابيح

والغازالحجريالفحموغازالبيوتانوغازالأسيتيلين

الماء.وغازالمولداتوغازالطيعى

وليمالأسكتلنديالمهندساخترعأم،297عاموفى

أضاءوقد.تحاريمستوىعلىأسلغازمصباحأه!اميردوك

الحجريالفحمغازمستخدماأخازابمصابيحمنزأصهميردوك

استخدمت،الميلاديعشرأضاسعاالقرنوبحلولوقودا.

مصابيحواستخدمت.أخرىمدنولندنلإنارةالغازمصاليح

عشرالتاسعالقرنأواخرحتىللإضاءةمهمةمصادرأخازا

بها.الكهربائيالمصباحاستبدلحيث،الميلادي

الغازلهبارتعاشهىالغازلمصباحالرئيسيةوالمشكلة

ولهذا،.منتظمةغيرإضاءةإعطاءإلىغالبايؤديمماالمفتوح

علىتساعدزجاجةالغازمصابيحبعضفىيستخدم

القرنأواخروفى.اهتزازهاوأصلهباارتعالقفيالتح!-

الرتينةباسمتعرفأداةاستخدمت،الميلاديالتامئكلشر

القماشمنكيسوالرتينةالغاز.مصباحمشكلةلتح!!

يحترقماوسرعان.كيميائيةبمادةومشربالنسيجمف!صك

تستمرالتىالكيميائيةالمادةتاركاالمصباحفىأعيساهذا

معظمفيويوجدحولها.الغازلاحتراقنتيجةالتوهجفى

الغازمصابيحذلكويشمل،رتينةالحديثةالغازمصابيح

.الخيماتفيوالمستخدمةالمتنقلةالسائلوالوقود

الإضاءةالكهربائيةالمصابيحتنتج.الكهربمائيةالمصابيح

الخترعابتكر،أم987عاموفى.الكهربائيةالطاقةبولمساطة

عملى.كهربائىمصباحأولأديسونتوماسالأمريكى

القرنبدايةمنذالكهربائيةالمصابيحانتشرتماوسرعان

المصابيح.منالأخرىالأنواعمحلوحلت،العشرين

تنتجهكاوأجودأكثرإضاءةالكهربائيةالمصابيحتنتج

وأسهلتكلفةأقلأنهاكما،المصابيحمنالأخرىالأنواع

الكهربائية،المصابيحعنالمعلوماتمنولمزيداستعمالآ.

الكهربائي.الضوءبمالإفماءةبمالاختراعانظر:

مناجمعمالللإنذارمصممامصباخالأمان!ح

مننوعوهوافماري،المناجمغازبوجودالحجريالفحم

مدمر.انفجارفىيتسببأنيمكنالذيالغاز

وغازالهواءمنأساساالناريالمناجمغازيتكون

الغازبمرورهذاالسماحالتعدينلعملياتويم!ش.الميثان

الفحمتكوينأثناءالنباتاتتتحل!!عندماخصيسهيتمالذي

.الحجري

الزيت.احتراقبطريقة)السلامة(الأمانمصباحيعمل

الأسلاكمنناعمةشبكةالمصباحبداخلويوجد
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تشكلالشكلالأسطوانيةا

الشعلة.حولقفصا

غازاكتشافويمكن

بخفضالناريالمناجم

فإذا.المصباحداخلالفتيلة

،الناريالمناجمغازخرج

حولأزرقلهبيظهر

ينبهوهذا.المركزيةالشعلة

المكانليغادرالمنجمعامل

تتخطىولن.الحالفي

التىالشبكةاللهبحرارة

اشتعالإلىوتؤديتغطيه

تصبحأنإلىالخارجيالغاز

حرارةدرجةفيالأسلاك

حولوللأسلاك.اللهب

الذيالأمانمصباخ

عام!رلهولالمجتمعل!لحمطمممبعالمنجمعامليستخدمه

غاتحملعلىفائقةقدرة

إلالايحترقوأعنه،الحرارة

وقتاالعامليجدأنبعد

محكمةالأمانمصابيحأنواعوأغلب.بنفسهللنجاةكافيا

المصابيحوبعضفتحها.منالمناجمعماللمنع،الغلق

منأنواعاخترعتوقد.مباشرةفتحهاساعةتنطفىء

غازوجودإلىتنبهالتىوالضوئيةالكهربائيةالأجهزة

المناجمعمالفلايزالذلكوبرغم.الناريالمناجم

واسع.نطاقعلىالانحتىالامانمصابيحيستخدمون

اكتشفهاعلميةقاعدةعلىالأمانمصباحفكرةوتبنى

قامالذي،ديفىهمفريالسيرألانجليزيالكيميائىالعالم

.ام581عامأمانمصباحأولبتصميم

.همفريالسير،ديفي:أيضاانو

.(-م4191،هـ-أ)333أنور،مصباح

أحمدأنوراسمهمصريأتقالرفعلاعبمصباحأنور

الذهبيةالميداليةعلىحصل،مصباحأنوروشهرته

بالمركزفازعندماالخفيفوزنفىالأثقاللر!الأوليمبية

عامعشرةالحاديةالأوليمبيةالدورةفىبتفوقالأول

أوليمبيةقياسيةمجموعةمعسجلاألمانيافيببرلينام369

كجم.529منمكونةكجم،5.342بلغتجديدة

فكسرنطر،أكجم45خطف،أكجم50ضغط،

تقدمالمنافسةهذهففى.آنذاكوالأوليمبيالعالميالرقمين

عشرباثنىمصباحعلىفينروبرتالنمساويالبطل

فيبهلحقمصباحولكنالأولىالرفعةفيكيلوجراما

فنال،البطلانرفعهمامجموعليتساوىالتاليتينالرفعتين

يكنلمالوقتذلكفحتى.ذهبيةميداليةمنهماكل

الأعلىالميداليةمنحقاعدةيطبقالأثقاللرفعالدوليالاتحاد

معرفعاتهمجموعفيتساويهعندوزناالأخفللرباع

الدورةمنذتطبيقهابدأالتيالقاعدةوهي،منافسه

بريطانيا.فيبلندنام489عامعشرةالرابعةالأوليمبية

الكهربائىالضوءانظر:الزئبدي.البخارمصباح

(.الغاريالتفريغ)مصابيح

الكهربائي.الضوءمصادرمنالبخاريالمصباح

.الأسلاكمنبدلاالغازأوالبخاربوساطةالضوءيولد

الأكثرالكيميائيالعنصرباسمالبخاريالمصباحويسمى

الزئبقهياستعمالاالعناصروأكثرالبخار.فىوجودا

وينبعثالبخار.نوععلىالضوءلونويعتمد.والصوديوم

بالخضرةمشوبأزرقضوءالزئبقيةالبخارمصابيحمن

الصوديومبخارمصابيحمنالصادرأ!موءالونيكونبينما

أصفر.

ذاتالمناطقلإضاءةالبخاريةالمصابيحاستعمالويكثر

اسريعة.والطرقالسياراتكمواقف،الكبيرةالمساحة

المصابيحإنتاجكهربائيةوحدةلكلالضوئىإنتاجهاويفوق

عمرقدرمرةمائةالافتراضىيبلكلمرهاوقد،المتوهجة

أنواعمننوعالفلوريوالمصباح.المتوهجةالمصابيح

البخارية.المصابيح

الكهربائي.الفوء:أيضاان!

إشعاعاتعطيكهربائية)أداة(نبيطةالشمسيالمصياح

المصباحيعطيهاالتيالطاقةوهذه.بنفسجيفوقاصطاعيا

ضوءفىالموجودالبنفسجيفوقللإشعاعمماثلةالشمسي

لإكسابالشمسىالمصباحويستخدم.الطيعىالشمس

.أخرىعلاجيةاستخداماتلهأنكماأسمرلوناالبشرة

تيارتمريرطريقعنالشمسيةالمصابيحمعظمتعمل

يكونماغالباغازبخاربهمايحيطقطينبينكهربائي

يتولدالغازبخارعلىالكهربائيالتياروبمرور.الزئبق

البنفسجى-فوقالضوءأي-البنفسجيفوقالإشعاع

الأطوالمنأقصرالبنفسجيفوقللضوءالموجيةوالأطوال

بالحينرؤلمجهيمكنلالذلك،المرئىالطيففيالموجية

الشمسيةالمصابيحمعظمفإنذلكمنالرغموعلى.المجردة

المصابيحمعظموقدصممتمرئيا.ضوءاتنئأيضا

الوزنوخفيفةصغيرةوهى.المنزلىللاستخدامالشمسية

منزلىكهربائيتوصيلبمفتاحبتوصيلهاتشغيلهاويمكن

.عادي
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محضةكبيرةسقيفةالصحيةالأنديةمعظمفيونجد

البشرةلتكمسبوالعاكساتالبنفعسجيةفوقالأشعةابضوء

علىويجب(.)البشرةالجلدعلىمعدلاتهتتساوىأسمرلونا

النبائط؟هذهامشخدامعندوالحذرالحيطةشخذواأنالناس

الشمس.ضوءمنبكثيرأكبرتشجهالذيالضوءكثافةلأن

الحصولالشمسيالمصباحمستخدميلمعظمويمكن

وقد.أساليعلعدةأ!موئهالمت!صربالتعرضأسمرأ!نعلى

الشمسسفعةالشقراءالبشرةوأصححابالأشخاصيعاني

يجبلذا،الشمسيأصلمصباحتعرضهممنقليلةثوانبعد

الشمسيأطمصباحالتعرضوت!صار.يستخدموهألاعليهم

سرطانمرضوإلىالمب!صةالجلدشعيخوخةإلىيؤديقد

البنفسجيفوقالإشعاعتركيزفإنذلكإنىوإضافةالجلد.

تتفاوتوالتىالعيونفيالاضطراباتمنأحديدايسببقد

الضرر،وشوعولمنع.مؤقتعمىإلىخفيفالتهابمن

الشمسيللمصباحالمفرطالتعرضنتيجةشسببالذي

المصباحمصنعيالدولمنالعديدفىالقانونيطالب

ومفاتئواقيةبنظاراتالنبيطهةهذهيزودواأنالشمسى

الأماناإجراءاتوبعفر،للأشعةالتعرض!زمنتحددزمنية

.ال!خرى

الجلديةالأمراضاختصاصييبعضويستخدم

وهناك.الجلديةالأمراضبعضأ!لاجالمصابئالشمسية

يبعث،الجراثيمبقاتليعرفالش!سيةالمصابيحمننوع

.والفيروساتالب!ضيرياتقت!بنفسجيةفوقموجاتأطوال

فيالجولتعقيماا!ستشفياتفيالمصابيحهذهوتستخدم

أحملية.امعداتولتعقيمالعملياتغرف

البنفسجية.فوقالأشعةأيضا:ال!

ضوءاتنتجأنبوبش!ظفيأداةالفلوريالمصباح

والم!صاتبالمصانعواصعفينحوعلىتستعم!!كهربائيا

منالمنازلفيامشعمالآأكثرالمتوهجةوالمصابيح.والمدارس

الكهرباءمنالفلوريالمصباحويستهلك.الفلوريةالمصابيح

نفسلإعطاءالمتوهجالمصباحيستهلكهماخمسحوالي

مع،حرارةمنينتجماينئخمسأيضاوهوأ!موء.اكمية

المصمابيحتسمى،أسمبباولهذا.نفسهالضوءمقدار

تعيش،ذلكعنوفضلا.الباردةالأضواءأحياناالفلورية

المصابئالمتوهجة.منبكثيرأطوللمدةالمصابئالفلورية

تحتويزجاجيةأنبوبةمنأغلورياالمصباحويتكون

تحتخاملآخروغاز،الزئبقبخارمنقليلةكميةعلى

وعلى.الأرجونغازيكونماأجاغا،منخفضضغط

تسمىكيميائيةمادةمنطبقةللأنبولةالداخليأعسط!ا

منكلوعلى.الفسفوريةالمادة:انف!إ.الفسفوريةالمادة

بموادمغطىالتنجستنسلكمنقطبالأنبوبةطرشي

الدورةوتشمل.النادرةالأتربةأكاسيدتسمىكيميائية

المصباحيمدالذيوهو،الكابحيسمىجهازاالفلورية

التيارسريانأيضابحال!طوينظم.أضشغيلهالكهربائيبالجهد

المصباخ.دورةشيال!ربائي

هي:الفلوريالمصباحدوائرمنأنواعثلاثةوهناك

الفوري3-انسررإلتشغيل2التسخ!تا!سمبق-أ

التسخينالمسبقةالدوائرتستعملاكتيشيباتفاكتر.التشغيل

الدوائروتركيبات.المساكنبعضفيوتوجد،تكلفةأقلها
المسبقةالدوائرتركيباتمنثفاءةأحصتراضشغي!اأ!سرلعةا

ويكثر،والصيانةأضشغيلاحيثمنتحلفةوأق!!التسخير

تجاريا.امشعمالها

المصباحأوالتسخينالمسبة!المصباحتشغي!!وعند

سلكعبرالكهربائيالتياريسريالتشغي!!السريع

فيهالأتربةأكالحسيدوتطلقساخناالسلكويصير.التخحس!ت

الأرجونبذراتالإلكتروناتبعضوتصعطدم.أممتروناتإ

كهربائيةشحنةللذراتتعممإإلإل!صروناتأي-وتؤينها

توصيليمكنهالأرجونيتأينوعندما.أجةساأوموجبة

قطبإلىقطبمنالغازعبرتيارفيسريالكهرباء،

الفلوريالمصباحيعملكيف

مفتاحإلىاضسحيما!االمعسقاعلورياأطيحماحايحتاح

اضيارايملقالتشعما!لممتاح.اششعيلهوكابحتشغيل

.المصباحأعرديكلاعلىالقطيماتحلالالكهر،في

مربمعمهماحتىاعطيما!اا!عر،ئىااليارفيسحن

ل!!التيارمرموحةحال!طيخفلقت!.احترولاتإأصلاقإ

داحل"اح!ضرو،تإ"سيلقوسلتشكيلالقض!!

يدشع.رئبتىبحارعلىادمساحيحتوي.المصماح

حارحإضاشثذراتديتالإلحتروطاغوكل!ا

إلىلاتالإاحترراتعود!عدما.العاديموصعها

عيرسفسحيةشوقأشعةتطلقل!!االعاديموضسها

اعسموريةاايادذحسي!اتالأشةاهدهتمعدم.مرئية

الحسيمات.!تتوهحالمصباحجدرادعلى

-

خلورممطمممباح

--!مئاح

صوء==-حاحيالا!صساتحدار
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الفوريةوالمصابيح(.الإلكتروناتمن)سيلاقوسامشكلا

القوسيتكونبحيثعال،كهربائىبجهدتعملالتشغيل

زئبقبذرةالقوسفيإلكترونيصطدموعندماالفور.على

.الذرةفىالإلكتروناتإحدىطاقةمستوىمنترفعفإنها

أشعةيطلقالطيعيةحالتهإلىالإلكترونهذايعودوعندما

الموجودةالفسفوريةالمادةتمتصها،مرئيةغيربنفسجيةفوق

المادة)تتوهج(وتتفلور.للأنبوبةالداخليةالجدرانعلى

لونيتوقفمرئيا.ضوءامحدثةلذلكنتيجةالفسفورية

المستعملة.الفسفوريةالمادةنوععلىالنابخالضوء

.الفلورة؟الكهربائيالضوء:أيضاانظر

ألفا،توماس،أديسونانظر:.الكهربائيالمصباح

)الإلارة(؟الكهرباءبمالكهربائىالفوء)الفوتونات(؟الفموء

.ئية(الكصبابيح)المصاالمصباخ

)صورة(؟الاختراعانظر:.المتوهجالمصياح

)1!لارة(.الكهرباء؟الكهربائيالضوء(،البيت)نىالإضاءة

وأالبتروللهبتوجه)أداة(نبيطةالئفخمصباح

فيالسباكونويستعمله.الضغطتحتالمحترقالكحول

منالثلجإذأبةأومعاالأنابيبلحامأوالرصاصصهر

.المتجمدةالأنابيب

ويخرج.فلزيةعلبةمنالنفخمصباحجسمويتكون

حجمفيالتحكمويمكن.العلبةأعلىفيفوهةمناللهب

ورذاذالهواءويختلط.الفوهةفىصمامبوساطةاللهب

أنبوبتصميمويتم.الفوهةإلىالمؤديةالفتحةعندالبترول

ينتج.الفوهةإلىمنسابوهوالبتروليسخنبحيثالبترول

ويحفظحار.لهببالهواءواختلاطهالبترولرذاذتسخينعن

ويحدث.العلبةمنالأعلىالجزءفيالضغطتحتالهواء

العلبة.جانبأوالمصباحمقبض!فيبمضخةالهواءضغط

)معداتالفوئىالتصويرانظر:الومصى.المصياح

اللإضاءة(.

فيالمريضمساعدةعدىيعملادذيالمكانالمصحة

بعفالختصينعرفهاكما،النفسيةوصحتهلياقتهاستعادة

المرضىفيهاتحعالجالتيالمؤسسةبأنهاالنفسيةبالصحة

خاص.نوعمنعلا!علىفيهاويحصلون

حدثعدىيدلاسم،المعنىاسمويسمىالمصدر

وقيلجميعها.المشتقاتأصلهوقيل،الزمنمنمجرد

الاسم،،علم،الصرفانظر:.الفعلالمشتقاتأصل

.المشتقات

ماهوالصرلجحفا!درمؤولأ.أوصريحايكونوقد

)غيرالمؤولالمصدرأما.إكرامنصر،نحو:،بلفظهصرح

جملةهووإنماالمصدربلفظفيهيصرحمالمفهو(الصريح

قولهنحومفرد،محلوحلتما(،أن،)أنبسبقت

فالمصدر،184:البقرةلكم*!خيرتصومواوأن)تعالى

صيامكم.هو:)تصوموا(المضارعوالفعلأن:منالمؤول

تقسيمهمبحسبالمصادرالصرفعلماءقسموقد

مادتهبحمسبقسملكلووضعوا.الفعلانظر:.للأفعال

مصدر.منأكثرالواحدللقسميكونوربمامصدرا،

وأخماسيةأورباعيةأوثلاثيةإمامادتهابحمسبفالأفعال

سدالحمية.

فيهاوالأصل،كثيرةوهى.الثلا"نيالفعلمصادر

علىتعينالتىالضوأبطبعضاللغويونوضعوقد،السماع

وقد،المسموعغيابفيالأفعالهذهمصادرصوغ

مافبينواالمصادرهذهمنرويماعلىذلكفىاعتمدوا

علىالثلاثيدلفإن.معينةبدلالةمرتبطاالأبنيةمناشتهر

وحاك،زراعةزرعنحو:)فعالة(مصدرهعلىغلب،حرفة

)فعال(مصدرهعلىغلب،امتناععلىدلوإن.حياكة

وتقلب،اضوابعلىدلوإننفارا.ونفرإباء،أبىنحو:

وغلىجولانا،جالنحو:)فعلان(مصدرهعلىغلب

مصدرهعلىغلبمرض،أوداءعلىدلوانغليانا.

لدوإنمرضا.ومرضسعالأ،سعلنحو:فعل(أو)فعال
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نياحة.:نحو()فعالةأو،قيام،صيام
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أ%.5.0السك!ى

دولار)0002000.4923السياحةستحقىما1(:9!)6السياحة

لاأ..00067لم...الحارج!يالمصريينمصروفات،أمريكي

أمريكي.دولار

.%.569أحرى،بر.53الرراعيةالأراصيأم(:99)4الأراضياستغلال

الحارجيةالتجارة

التجاريايزان

!أ115أ!114أ!112أ!111أ!9اه1ا!11(

لا،عاه-لأدلأأ5-2/62لا58)131-6.5أ-لا6لأ3لأا-أ!؟يرولالىطيول

بر4،(لمأ4214بر4الأ4بر24.641أ5.0ألم8.4الإحمالىسبر

أمر!يدولار21..000،000267أم(:991599)4الواردات

كيمجائيةمشحات%،12عدائيةمواد،92%،؟نما!ومعدات)آلات

الرئيسية؟الوارداتمصادر%(.75.ودولاديةحديديةمتجات،21%

،/2.6فرسما،/4.6اجماإيطا،/5.9ياألما،%61و9المتحدةتالوا،ب

.3%.6المتحدةالمملكة%،2.4الياساد،بر2.4أسزاليا

أمريكىدولار4لا076).00لم...:م(أ!59-4991)الصادرات

،%أ.44ومنسوحاتقطهيعزل38./،نفطةوسحات)نفط

التصديرحهات%(.6.6ملابس%،11و9صناعيةومشحاتمعادد

./6ألمانيا،بر5.01المتحدةالولايات%،3.21إيطاليا؟الرئيسية

والاتصالاتالنقل

الحطهوطأطوالإحماليأم(.1499)391الحدلمجديةالسكك:النقل

000،0007299/74؟(ا!!4)الركا!عدد،كم7)627

الطرق،000،000.336.2المتريبالطنشحن،/كمراكب

السقلوسائل78./(،)المعبدكم58لا...الطرقطول(ة\!)59

وحا!لاتشاحمات،028/1لم...ركا!سيارات1(:)159

دأكثر(ط!1)0سفى1(:)299التحاريةالملاحة،003.423

الوي!قانة1)452.685بالطنالثالتالوزن)حمالي44،4

المتريبالطىالحمولة،71لم45ءالعارةالسفىعدد(:1)799

الركابعدد1(:)699الحويالنقل037،لم...لأ...

اكمالمتريبالطكنلتسحن،اكمراكب786/7ر000،004

.41:(111)6المطاراتعدد،461لمأ90لا...

التوريع)حمالي،صحيمة61أم(:9)29اليوميةالصح!:الاتصالات

1(:)599الراديو،44:شحص0001لكلالتوريع2،.0006224

شحص(.63لكل)جهار054.61لأ...الامستقبالأحهرةعدد

لكل)حهارهلا..،لم...الاستقمالأجهرةعدد1(:)599التلفاز

2)374لم...(:3991الرئيسية)الخطوطالهاتال!شحص(،9.11

شئحص(.5.23لكلواحد)حط

والصحةالتعليم

أعمار!قتراوحالذي!السكانسالمئويةالسحبة:التعليميةاللستويات

حزء.64%،1نظامتعليمعلىيحصلوالمالدين!أكثر،سمة25سير

تعليم%،أ8.4وتانويابتدائيتعليم%،أ5.6الابتداثىالتعليمم!

يسة51بلعوامىالمتعلمولى(:91)59الأميةمحو%،6.4عالى

.%3818اللإلاث،%6.36الدكور،%4،15فأكتر

ما499-3991التعليم

الطلا!سةطلا!معلمونمدارس

للمعلم!

826..97.71939288/803،7327!(611)سالعمرالاتداكط

7037915902060،334/42،12(2171)سالعوسىان

.007/1518.!35114761913المهس

6505646621.4المعلميرتدرب

2182838/54102661*!/ء/حامعاتالعالى

الأرهرحاممةطود!1

472لكل)طبي!921لا...(؟91)69الأطاءعددالصحة

لكل)سرير1.2.13،1(:99)4المستشفياتألميرةشحص(،

137(0)699الأطفالودياتمعدلشحص(،551

3ر335يومياالمرديتماولهاالتيالحراريةالسراتأم(:)299الطعام

الأدنىالحدمن%أ652%(حيوانيةمصادر%،49لاتة)مصادر

.المتحدةللأمالتابعةوالزراعةالأعديةمسطمةولأوصتالدي

044لم...1(:)699المسلحةالقواتعددإحمالى:اللسلحةالقوات

الدداعوقواتالجويالقوات/،5.4البحرية7%،4.0)الحيحق

الإجمالىالوطنىالماتجمىالعسكريةالممقاتدسبة%(1.52الحوي

المعقاتسالمردلصيب3%(العالمى)المعدل%.14أ(:)49!

أمريكيا.دولارا92السحكرية

مصر.فيالمهمةالسياحيةالأماكنمنسمبلأبومعبد



شصأكاثص(شظات!مصر

الملسهوسطالابلضالبحر%خيهي!12أبيبتدرركاالسياسيةالخريطة

-----ى-----،--ى-لا--ءصء---صء-!---77-ى-سس---*-ء3!-لا--انمنوصة3

اكقبوبم!،غزة

ءبر3ص!س-مملأيمالرس!بلطيم،!طدم!ا-ولالمجهلشرص.سبر

صمطروح،كالةص..2؟ور.ثر.؟+إ-*-.صل!:أ077-:-!ص-ال!حيل-لمتانفطلخيهاعأمونا،!!"*

.ص22-01-.عرلطاع6.سوليهو

ألدل!اريةلاكرص!ص!الشبنرسأ-لأ--جموضيحعدليررسعددالعريشالمحافظا!حدود

ص!/طرق

2ص.!صرهأ!س!بلاثارمانه-!حدلدلهلسك

له!!حونا؟مجسىاد+سلاااور!طسصسدءلا!اءس7الأردوطنيةعاصمة

11انرهبئرده"أر/.اخرىمدن

رلأ)واحات

الصفالعبن-سدد!\.راسلجزيرمممسبهمءالعقبةمرحضاللصودادودعهددستهدهـالحرطه

ءكا-""!!السخدة3لالأاسيناء3

،يييالواسطى!!ء؟

أ!يوم1100.سكفرانةازنيمهابولم؟لا

لألبعءلم

ة..ايفسونجى(ببا-1!الأ،ءبلأ:حمزء/لأ3لأ-

لمالعشى،لالا.بر

را!لأهبلم-رلا

ليل!!لالا!*!ه/ئرتمق

لوائشيما6----رر--صغار!راسلا6ع!*؟الطور+.أبهرءبرء/!-س--لأ-7----7+-ء7-

لمنيالأ9-أ!--.-----

لأويقاصأ!ءالشرقيةا!جزاء*!سةئئماأشالشيخ(االعربلةالمملكة

سمالوطصمبهسبوط!!ا\سلالأ!!األسيوددة

سمالوط.سلأال!ارلأا:!حدسنججبرإابم*لألفردقةاكالممالى7/

لوص-.ل!ا\-.أ؟اط47

لم.حاههاجالمليما"ظخميم،ا\حف؟لفضمدر!نجه!ولا!لألأ،33

كطحماد!1صلالألا-صلألأط!ي

القصرالداخلةواحةءا،3!لأ176لألأ!-

الخارجةلا1م!تءالاقصرلأ!!!!لاأكا

،31

لاإسدا!ع--،،ثا؟،!

جة.اواحةءدفو*س1ءلألا!كالأا؟3،ى

بارش!!-وس1

يلىلجثااديلملاالأامبوكومصلمص

+!!+ح،بناسرأسلأ3-كاكاص!*

لاأسوان!-سدأص-!!--7-ى!7ء)لم*-

----7د.3--كاء--،3العا!*11لأ

3-أ!ش-"!حم

-373ا!بؤأ/ث!لا!!3ءكاص
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الحضارةرموزمنكثيرحفظمنمكنمماجافحارمصرومناخ

لمشاهدةمصرإلىالعالمدولجميعمنالسياحيفد.القديمةالمصرية

منوكثيرالهولوأبى،للفراعنةمقابرالمصريونبناهاالتيالأهرامات

الملوكواديزيارةيمكنالأقصروقرب.الأثريةوالمواقعوالمقابرالمعابد

مصرزوارويقومبالكنوز.الزاخرةالسريةالمقابرومشاهدةوالملكات

المعابدلزيارةأووالترويحللتنزهسواءالنيلمجرىفىنهريةبرحلات

النيل.واديامتدادطولعلىالمنتشرةالقديمةوالاثار

وفي،الغزاةمنكثيرمصرحكمالقديمةالتاريخيةالفتراتبعد

.أم539هـ،أ373عامجمهوريةمصرأصبحتالحديثالعصر

الشرقلإقليمالسيامميةالأوضاعفىمهمادوراأدتالحينذلكومنذ

العربية.مصرجمهوريةهوالرسمىمصرواسم.الأوسط

الحكمنظام

للدستورطبقا،وطنيةحكومةتديرهامستقلةجمهوريةمصر

ديمقراطيامجتمغامصرتشكل.أم719أهـ،193عامالموضوع

منمصرفيالحكمويدار،العربيةالأمةمنجزءوالمصريوناششراكيا،

الجمهوريةرئيسويرأسهاالتنفيذيةالسلطة-ا:سلطاتثلاثقبل

-3(الشعب)مجلسالنوابمجلسأيالتشريعيةاسملطة2-

المحاكم.نظامأوالقضائيةالسلطة

ثلثويرشحه؟بالانتخابالجمهوريةرئيسيعين.الوطنيةالحكومة

أعضاءثلتاعليهيوافقتاليةمرحلةوفي،الأقلعلىالشعبمجلسأعضاء

ويحكمعام،استفتاءفيبرأيهذلكبعدالشعبويدلى،الشعبمجلس

أقصى.حدبدونللتجديدقابلةسنواتستلمدةالدولةرئيس

اختيارهإلىبالإضافةأكثرأولهنائبايختارأنالجمهوريةلرئيس

حكامالمركزيةالحكومةوتختارالوزراء.مجلسوأعضاءرئيس

الجمهورية.رئيسمنبقرأرتعيينهميتمالذين()المحافظينالمحافظات

علىقويةوسلطةمباشربتأثيريحظىالجمهوريةرئيسفإنهناومن

يرألسهاالتيالمسلحةالقواتذلكفيبماالحكوميينالمسؤولينكل

الدستور.بحكم

448الشعبيختارهمالذينالشعبمجلسأعضاءعدديبلغ

جديدتيندائرتينإنشاءبعدعضوأ454إلىأخيراعددهم)زادعضوا

(.السودانمععليهاالمتنازعالمنطقةفىالأحمرالبحرمحافظةفي

تعيينالدولةلرئيسويمكن.والمزارعينالعمالمنالأقلعلىنصفهبم

دورةطوالالشعبمجلسأعضاءويخدم،إضافييناعضاءعشرة

.سنواتخمسمدتهانيابية

)محافظات(.إدأريةوحدة26إلىمصرتنقسم.المحليةالحكومة

منعددإلىمحافظةكلوتنقسم،الجمهوريةرئيسيعينهوألمحافظ

شؤونهايديرأحياءإلىالحضريةالمحافظاتوتنقسم،والقرىالمراكز

المنتخبة.المحليةوالمجالسالدولةرجالالعامة

الأحزابأكبرالديمقراطيالوطنيالحزب.السياسيةالأحزاب

القياداتومعظمالجمهوريةرئيسإليهوينت!مصر،فيالسياسية

الخاصة،والملكيةالعامةالملكيةبينبالجمعالحزبويؤمن.الحكومية
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الد+-أيبماسلاماالساحد.أحد!يالصلاةيؤدوناللصلينمنجمع

محموع!!بالما!سةتسع!!حوافيبهويديرمصر،!ىالرسمي

السكالى.

حزبأهمهاالمعارضةأحزابمنعددمصرفيويوجد

التجمعوحزبالاشتراكيأحملاوحزبالجديدالوفد

ولكل.الناصريوالحزبالفتاةمصروحزبالوطني

فيبصوتهالإدلاءحقسنة18عنعمرهيقللامصري

العربية.السياسيةالأحزابانظر:.العامةالانتخابات

فيالمحاكمأعلىالعلياالدممتوريةالمحكمة.المحاكم

وهيالقضائيالهيكلفيالأقلالمستوياتوهناكمصر.

الجزئية.والمحاكمالالتدائيةوالمحاكمالاستئنافمحاكم

.أمحدلاوزيرترشيحعلىبناءالقضاةالدولةرثيسويع!ت

رئيصسيطرةعنوبعيدةتمامامستقلةمصرفيوالمحاكم

المحلفين.نظاممصرفيأيصبقولا،سسلطتهتاثيرأوالدولة

،كبيرةمسلحةقواتمصرتمتلك.ا!لسلحةالقوات

.الجويوالدفاعوالجويةوالبحريةالجيعققواتتضم

ضاربةقوةوتسليحهالحجمهاالقواتهذهوتشكل

المصرية.الأراضيعنللدفاع

المصريةالمسلحةالقوات

(91)00004469المسلحةالقواتمجموع

000406احتياطيةقوات

076،903بريةقوات

011لأ044جويةقوات

000،02بحريةقوات

أمريكي(دود!ر)مليولى397.1الدفاعموازنة

ألف044نحوالمصريةالمسلحةالقواتفىويخدم

العسكريةالخدمةنظاممصرفىيطبق.نظاميجندي

لمدةالمسلحةالقواتفىالمتعلمغيرالمجنديخدم.الإلزامية

المدأرسخريجالمتعلميخدمحينفى،لشواتثلاث

سنةفيخدمالجامعىأما،السنةونصفسنةالمتوسسطة

فقط.وأحدة

السكان

عنالسكانحصربسياسةأخذاالعربيةلالدوأقدممصر

مصرفىسكانيتعدادأولأجريفقدالتعدادبمنظامطريق

عامالثانيالتعدادتلاهثمأم،882هـ،أ992عام

بصورةالتعداداتأجريتذلكوبعد،أم798هـ،أ531

،1325،1336أعوامفيسنواتعشركلمنتظمة

7011،1791،2791،أهـ،1346،1356367،

عامتعدادإجرأءالمفترضمنوكان،أم3791،479

البريطانىالإسرائيلىالثلاثىالعدوانأظروفوأس!شأم579

هـ،أ038عامإلىالتعدادتأجلمصرعلىأغرنسىا

للسكانتعدادأجريأم166أهـ،385عاموفي.أم069

مصرفيللسكانتعداديناخرأجريحينفى،العينةبويقة

.أم186اهـ،704و7691أهـ،693عاميخلال

،أم799تقديرحسبمصرس!صانعددبلغ

بمعدلاتالسكانعددويتزايد.نسمة000/404.61

211.يتجاوزلامصرس!!انعددكانأنفبعد.كبيرة

نسمةمليون9.15وأم709أهـ،325عامنسمةمليون

1.03ليبلغالتزايدفيأخذأم،379أهـ،356عام

نسمةمليون951.،مليون2.42مليونا،37،مليون

هـ،ا1041،804،!1384،513الأعوامخلال

لذا.الترتيبعلىأم1،7591،0891،879ء69

بنحوالأخيرةالسنواتخلالالس!!انيةالزيادةمعدليقدر

المواليدمعدلارتفاعإلىترجعكبيرةزيادةوهي5.2%

الذيالوقتفى،أم599عامالألففي92البالغ

إلىأدىمما،الألففى9إلىالوفياتمعدلفيهانخفض

.ام99ءعامالألففي02نحوإلىالزيادةمعدلارتفاع

لذلكتحققها.التىالمكا!سبمعظمتلتهمكبيرةزيادةوهى

بلوغفيأسهممماالنسلتنظيمسياسةوتشجعالدولةتتبنى

كانأنبعد(الألففى)92الحاليمستواهالمواليدمعدل

،الهجريعشرالرالغالقرنأواخرخلالالألففي14

فى37%والميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواخر

العشرين.القرنثمانيسياتنهاية

الهجرةعنيحجمونالمصريونكانقريبوقتوحتى

منالأخيرةالثلاثةالعقودخلالأنهإلا،بلادهمخارجإلى

-السكانمنكبيرةأفواجبدأتالميلاديالعشرينالقرن

%)إ

آ
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إماالبلادخارص!إلىالنزوخفي-الشبابفئةمنخاصة

والإفريقية،العربيةالبلادبعضفيللعملمؤقتةبصفة

العربية،الخليجودولالسعوديةالعربيةالمملكةفيوخاصة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبالإقامةدائمةبصفةوإما

ولوابنظمبهتسمحماوفقوذلكوأستراليابموكندا

إحصائياتتوجدولاإليها.المشارالدولفىالمطبقةالهجرة

نأإلا،بلادهمخارجللمصريينالحقيقيالعددتبينرسمية

نسمة.ملايينخمسةمنبأكثريقدرعددهم

46مصرفيالسكانيةالكثافةمتوسطيبلغ

النيلواديمنطقةفيالسكانكثافةوتبلغ2.اكمنسمة

من%89نحوفيهايعي!قحيث2اكمنسمة009ودلتاه

هذامساحةنسبةتتجاوزلاحينفي،السكانمجموع

الكثافةتعدلذاالبلاد،مساحةإجماليمن%4النطادتى

العالم.فىالسكانيةالكثافاتاعلىمنهناللسكانالعامة

للموقعتبعالآخرمكانمنالسكانكثافةتتباينذلكومع

الصرفووسائلالريمياهتوأفرومدى،التربةوخصوبة

الوسطىالأجزاءفىالسكانكثافةترتفعلذا.النقلوطرق

المو!طبيعةبحكمكبير،بشكلالنيلدلتامنوالجنوبية

المراكزوتعددالجيدةالزراعةعوأملوتوافرالتربةوخصوبة

حيثكسير،بش!!مصرفيتوزئالسكانيتفاوت.السكانمحنافة

الصحراءأماوالدلتا.النيلنهرضفتيامتدادعلىالناسمعظمايعيش

السكاد.منالقليلإلايقطهافلاالمصرية

والمنوفيةالقليوبيةمحافظاتعلىذلكينطبق،الحضرية

بشكلالسكانكثافةوتقل.الخصوصوجهعلىوالغربية

غربا،أوشرقاالنيلدلتاأطرافصوببالاتجاهملحوظ

،والبحيرةالشرقيةمحافطيفيكماالتربةخصائصلتغير

لارتفاعنوا(،الشيخكفر)محافظةالشمالناحيةأو

التربة.فيالذائبةالأملاحنسبة

الكليةالكثافةفتتصفالصحراويةالأقاليمفىأما

سوىيقطنهالالذلك،الحارةلطبيعتهانتيجةبالانخفاض

بدويةجماعاتوهم.السكانمجموعمن%.،همنأقل

سيناءجزيرةشبهفيمعظمهايوجد)رحل(،متنقلة

فيتتركزسكانيةتجمعاتوتوجد.الشرقيةوالصحراء

فيخاصة،الجوفيةالمياهمصادرفيهاتتوافرالتىالأماكن

شبهفىكما،الأوديةنطاقوفيالغربيةالصحراءواحات

إلىبالإضما!الجما!،الزراعةقيامفيأسهمكاسيناءجزيرة

)مراكزسيناءجزيرةشمبهمنكلفيالمنتشرةالتعدينمراكز

والصحراء(،الرخامواستخراجوالمنجنيزالنفطتعدين

)حيثالغربيةوالصحراء(،النفطتعدين)مراكزالشرقية

(.والفوسفاتوالحديدالنفطلتعدينمراكزتوجد

الريففيتقطنالسكانغالبيةكانت.الري!حياة

العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالقرنأواخرحتى

إنشاءفيوالتوسعالتصنيعإلىالبلاداتجاهومع.الميلاديين

القديمةوالمناطقالمصريالريف!فىشائعةالطلقالهواءفيالأسواق

السلعمنالكثيروتعرض(.)بازاراتدكاكينعليهاويطلقالمدد،س

المقايضة.أوللبيع

الرئيسيةالمدنيةالمراكزمربعمتركيلولكلنسمة

لسمةملاير5م!أكئر.000/1م!أكئر

ملايلى5إلىأمليور00010إلى006

صليودوا!م!أقل0065إلى002!ل!

002م!أقل

الملوسطالأيض!البحر،لما(د

ثئمبرص-.-.الاصالالأ،فلماصأ!ث!-

طنطا

الحدمةاكاالمحلة!

الجدرهةالقا

!ير!الاليوم

المنعا

طأى!ي؟

سيومملاص!

سوهاجم!

أسوان

-اصرخجرة

له/
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السكانوعددالمساحة

العاصمةاأوالمحافظةالمنطقة
(2)كمالمساحة

السككعدد

م5991

الحدوديةالمناطق

593.702000/511العردقةالأحمراالمحر

53،"""041.33الطورسيماءجمو!

211.212000.186مطروحمرسيمطروح

27000.912لم574الريمقسياءلتحمال

505376000/136الحارجةالحديدالوادي

البحريالوجه

031،010007363دممهورلبحيرةا

17473000622،4الممصورةلدقهليةا

985000،898دمياطمياطد

249،1000،7343طمطهمالعربيةا

244،1000186-عيليةلإسماا

30006622لأ734الشيعكفرلشيخاكمر

23501000،2762لكوءاشم!!لموفيةا

100،5403)100سهاالقليوبية

08140000224لرقاريقاالشرقية

القبليالوجه

671000.2401أسوانأسواد

55310002843أسيوطأسيوط

لا\3221000836سويوبنيسويفىلمى

59911لم...782.1الفيومالفيوم

لا5524"...53185الحيرةالجيزة

26220002337المحياالمميا

لا0007062لأ،أ،8ءأقناقا

لأ67.3لا...745/1سوهاخ!سوهات

الحفريةالمناطق

764لا...27-بورسعيد

لأ976،2000،1343ال!سكندريه

6،!55لأ.""412-اغاهرةا

951لأ...-اةقصرا

114)71000)048-السويص

85لم918لأ"..944،100،1الإجمالي

!حةظ،ئصرب!حة*ص

الخدماتمرافقتوفيرعلىوالتركيز،الطرقشسبكات

التناقصفىالريفسكاننسبةبدأت،المدنفىالختلفة

القرنأوائ!!فى8%0نحوكانتأنفبعدحاد.بشكل

.م5991عام%.255بلغتالميلاديالعشرين

إقليممنالسكانجملةإلىالريفسكاننسبةوتتباين

هذهتبلغبينماإذ،العامةالبيئيةللملامحتبعامصرفيلاخر

مصرجنوبيالني!!واديمحافظاتفىأقصاهاالنسبة

في5%0عنالنسبةهذهتقل75%،نحوإلىتصلحيث

الطبيعةبح!صممصرشماليفىالنيلدلتامحافظات

والتيفيهاالساحليةالمحافظاتوتعددالإقليملهذاالمفتوحة

إلىبالإضافة،والسويسوالإسماعيليةبورسعيدتضم

تناقصيأنفيشكمنوليص!.والإسكندريةالقاهرة

يعد(بمالحضريةبالمناطق)مقارنةالريفيةالمناطقفىالخدمات

منالهجرةتياراتمعدلتزايدفىأسهمحاسماعاملا

.المدنإلىالريف

جملةإلىالريفسكاننسبةتناقصتبع.المدينةحياة

نسبةفيتزايدإليها،الإشارةالسابقلالصورةمصرسكان

من2%0تتجاوزلانسبتهمكانتأنشبعد.المدنس!صان

فيوأسهما%.8.44نحوحاليابلغتالسكادمجموع

الثمانينياتخلال،القوميةالتنميةخطصأتركيزذلك

اسشينيات،الهجريعشرالرابعأغرنامنوالتسعينيات

تطويرعلى،الميلاديالعشرينالقرنمنوالسبعينيات

حجممنالأكبربالجزءاستأثرتالتىالحضرمراكز

الختلفة،والخدميةالاقتصاديةالقطاعاتفيالاستثمارات

الشابةالفئاتمنوخاصةالريفسكانمنالعديددفعمما

ظروفوعنالعملعنبحثاالمدنصوبالهجرةإلى

ظاهرةوهي.الريففىالسائدةمثيلتهامنأفضلمعيشية

وارتفاعهالريففىالسكانيالنمومعدلتضاؤلإلىأدت

الخدماتمرافقعلىالضغطإلىذلكأدىوقد.المدنفى

إقليمسكانيش!!لالحماضرالوقتوفى.المدنأقاليمافى

وإذا.السكانمجموعمنتقريبا%02أعبرىاالقاهرة

المصريةالمدنأقاليمفيالس!صانىالنمومعدلاتاستمرت

سكانعدديصلأنفيتوقع،الحالىالمرتفعمستواهاعلى

ومنطقةنسمةمليون502.نحوالقاهرةمنطقة

اهـ،421عامخلالنسمةمليون2.7الإسكندرية

وخاصةالمصريةالمدنباقىتواجهمشكلةوهى.م0002

مدنوهى،نسمةألفمائةسكانهاعدديتجاوزالتيتلك

مليون)نحوطنطامنها،مصريةمدينة02عددهايبلغ

من)أكثربورلممعيد(،نسمةألف033)السويس(،نسمة

دمياط(،نسمةأفأ002)أسوان(،نسمةألف003

علىالمشكلةهذهخطورةتقتصرولا(.نسمةألف002)

هذايتبعومامحددةحضريةمراكزفيالسكانتكدس

هذهخطورةتتجاوزبل،اجتماعيةمشكلاتمنالتكدس

مستقبلهافيالبلادتهديدإلىالأبعاداتلكالظاهرة

الحضريالعمرانامتداداتمحاورتتسعإذبمالاقتصادي

رغملتلتهمهاالمنتجةالزراعيةالأراضىفوقالتقليدي

مساحةتناقصيعنيمماأ!مبطها،الجادةالحكومةمحاولات

إلىالدولةسعتلذلك.تدريجيةبصورةالزراعيةالأراضى

توزووإعادةالمصريةالمدنعناسمكانيالضغطتخفيف

منالسبعينياتخلالوبدئمصر.خريطةعلىالس!صان
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وسصأفيويظهر.القاهرةفيتششرالعامةوالحدائقالسكنيةالعمارات

الأوبرا.دارومبىالقاهرةبرجالصورة

والمجتمعاتالمدنمنعددإنشاءفيالعشرينالقرن

ويمكن،التخطيطجيدةالجديدةالحضرية-العمرانية

إلىالجديدةالحضرية-العمرانيةالمجتمعاتهذهتصنيف

!ط:رئيسيةمجموعاتثلاث

استغلالعلىتعتمدمتفرقةمناطقفيشيدتمدنأ-

خاماستغلالفىالحالهوكماأقاليمها،فىالمتاحةالمعادن

ومجفقنا(،)محافظةحمادينجعفيوتصنيعهالألومنيوم

الحديدخاماستغلالعلىيعتمدالذيالبحريةالواحات

)بالواحاتطرطورأبوفيالجديدوالمجمع،غرابىبجبل

.الفوسفاتخاماتاستغلالعلىوالقائم(الخارجة

كبرىحضريةمراكزمنبالقربشميدتتوابرمدن2-

بعضتوجيهطريقعنالأخيرةعنالسكانضغطلتخفيف

منها،تملالقرب،جديدةحضريةمراكزفيللإقامةسكانها

رئيسية،خدماتمنإليهتحتاجماتوفيرفيعليهاوتعتمد

،حلوانقربمايوأ5مدينةمنلكلبالنسبةالحالهوكما

بينالممتدالقطماميةطريقمنكم04بعدعلىالأملومدينة

البحر)علىالسخنةوالعين(القاهرة)جنوبيالمعاديضاحية

القاهرة-بلبيسطريقعلىالواقعةالعبورومدينةاللأحمر(،

منالأيمنالجطتعلىالواقعةبدرومدينة،الصحراوي

السويس.-القاهرةالصحراويالطريق

فيتعتمد،والخدماتالمرافقمتكاملةجديدةمدن3-

وطبيعةأقاليمهاسماتعلىالعامةوخصائصهانشأتها

التالية:المدنويمثلها،الاقتصاديوتركيبهامنشآتها

هـ،أ993عامتشييدهاتمرمضانمنالعاشرمدينة

طريقعلىالنيلدلتاشرقىصحراءفيوتقعأم،979

86والكيلو48الكيلوبينفيماالصحراويالإسماعلية

2.كم893نحوالمدينةمساحةتبلغ،القاهرةجهةمن

طريقمنالغربإلىتقعأكتوبرمنالسادسمدينة

الرئيسيمدخلهاويبدأالصحراويالإسكندرية-القاهرة

.القاهرةجهةمنإليهالمشارالطريقمن25الكيلوعند

كم.32تتجاوزلابمسافةالقاهرةقلبعنوتبعد

-القاهرةطريقمنالشرقإلىتقعالساداتمدينة

48الكيلوبينالممتدةالمسافةفيالصحراويالإسكندرية

.القاهرةجهةمن011والكيلو

منالغربيالجنوبإلىتقعالجديدةالعرببرجمدينة

عنتبعدلاوهيكم،55بعدعلىالإسكندريةمدينة

02منباكثرالصحراويالقاهرة-الإسكندريةطريق

منبكلمجتفالمدينةاتصاليسهلممامتراكيلو

.والقاهرةالإسكندرية

القاهرة-الإسكندريةطريقعلىتقعالنوباريةمدينة

جهةمن81والكيلو78الكيلوبينفيماالصحراوي

.ام859هـ،أ604عامإنشائهافيوبدئ،الإسكندرية

.أميونمصرسكانمجموعمن%45نحو.التعليم

الريفية،الأقاليمفىالمستوىهذاالأميةنسبةوتتجاوز

مؤسساتهاونشرالتعليمنظمتحسينإلىالدولةوتسعى

الابتدائيفالتعليمللقانونوتبعاالبلاد.ربوعكلفيالختلفة

فيهماتنخرطمرحلتانوهما،إلزامى)الإعدادي(والمتوسط

نسبةتتجاوزولاتقريبا،سنة51إلى6منالسنفئات

خلالالعلمتلقيفىينتظمأ%.5بينهمالتسرب

الفئاتهذهمجموعمن85%نحوإليهماالمشارالمرحلتين

العمرية.

تؤمنحيثبمصر،مراحلهجميعفىمجانيوالتعليم

أكبرها،جامعة21البلادفىويوجد.متطلباتهكلالدولة

شيدتحيثالأقدمفهيالأزهرجامعةأما،القاهرةجامعة

عمليةتعانيهامش!صلاتوهناكم.729هـ،362عام

،الفصولفيالطلابعددارتفاعمنها،مصرفيالتعليم

نقصمثل،التعليميةالعمليةمستلزماتبعضتوافروعدم

المبانىكفايةوعدم،التخصصاتبعضفىالمدرسين

فالتأثيرالمشكلاتهذهورغم.الريففىوخاصةالمدرممية

مصرحدودويتجاوزمنتشرالمصريةالتعليملنظمالإيجابي

العربية.الدولمعظمليشمل

فقد،وعريقةغنيةفنيةتقاليدمصرفيتوجد.الفنون

تماثيلونحتوارائعةلوحاتورسمواالقدماءالمصريونأبدع

فىأبدعواكما،بالبنانإليهايشاربناياتوشيدواضخمة

مصروتعد.والثقافةوالفنونوالموسيقىالأدبمجالات

السينماوصناعةوالإعلامللنشررئيسيامركزااليوم

العربي.العالممستوىعلىوالمسرح

!ال!؟لألم،!لم؟ئر

إص*،!71

إلإ/لأكا!ق؟؟؟اء3777!1،أ،كلشلأ973كابم؟،،!لأ!2عل!ءلا

إلأكا،عأشصدلاكا!لألم2!7لالا3أبم؟لأخ؟7ء7

ل!73غ!؟!لا3ئنأ7لأ!لإ3لأ/4زر؟أ!!ء7؟!بما

74لالأرز؟لأ17لأ!لم؟3برص،لأ؟؟لا!عئمة؟عبر!خ؟لأ/3لا72

لأ؟،77الألا!!72ع!؟!ئنئر؟!!13غ/برعلالم2!لأ!بر%/

71بنمءخ،،لا6أ77.!ئرغ،برلألإبركا،زر؟74%؟رلألا

!

!
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رعايةتحت،سنويةومسابقاتمهرجاناتوتنظم

ولرجالوللسينمائيينللكتاب،المصريةالثقافةوزارة

ربوعجميعفيالمصريةالثقافةانتشرتوقد.الإعلام

بعدوخاصة،العشرينالقرنأوأئلمنذالعربيأصمالعا

حسينوطهالعقادوعباسالحكيمتوفيقكتاباتظهور

عاموفى.العربيةالثقافةأثرواأسذيناالمف!صينمنوغيرهم

علىمحفوظنجيبالمصريالروائىحصلام889

عربيكاتبأولبذلكيعدوهو،للادابنوبلجائزة

العالمية.الجائزةهذهعلىيحصمل

السطح

يميزماوأهم2،أكم،100لأ944مصرمساحةتبلغ

حيث،تعقدهوعدمعامةبصورةتجانعسههوسطحها

يعنيمما،الجغرافيةالظواهرأهمودلتاهالنيلوادييشك!!

المصرية.ملامإلأراضيأه!هىالسطحاستواءصفةأن

هى:رئيسيةتضاريسيةأقاليمأربعةإلىمصرتقسيمويمكن

الصحراء3-الغربيةالصحراء2-ودلتاهالنيلوادي-أ

سيناء.جزيرةشبه-4الشرقية

النيلنهرطولعلىالإقليمهذايمتد.ودلتاهالنيلوادي

دائرة)عسدحلفاواديعندالمصريةالأراضييدخلالذي

نحومصرفيأ!نيلانهرطولويبلغش(.252عرض

طولإجمالىمنتقريبا%722.يوازيماوهوكمأ،052

رافدأي،المسافةهذهطوأطفي،بالنيليتصلولا.مجراه

جارية.مياهبهاتوجدقلماالتيالأوديةلعضباستثناءنهري

تدريجيبشكلالنهرينقلهاالتىالمياهكميةوتقل

لعدمنتيجةبمالمصبنحوالشمالإلىالجنوبمنبال!تجاه

فقدمنذلكيتبعوما،الحرارةدرجةولارتفاعروافدوجود

ترسيبعلىساعدماوهوالتبخر.بفعلالنهرمياهمنجزء

إلىبالإضافة،مختلفةإرساباتمنالنيلمياهتحملهما

منالشمالإلىالنيليتفرعحيث،للتفرعالنهرمياهتعرض

علىساعدوقد.النيلدلتالتظهر،كم02بنحوالقاهرة

هي:أسبابثلاثةتكونها

تماماملائمةيجعلهامماوانبساطهاالأرضامشواءأ-

الاالنهرانحدارقلة2-أفقيا.وانتشارهاالرواسعبلبسط

ب!تالممتدةالمسافةفيفقطمتراأ7عنالسهلانحداريزيد

انحناءاتهوكثرة(المتوسطالأبيضالبحروساحلالقاهرة

فوقهاترممبتالتيالساحليةالمنطهقةضحالة3-.تيارهوبطء

بالتياراتالشماليةمصرسواحلتأثروقلة،الرواممب

الفرقيتعدىلاحيثوالجزر،المدوحركاتالقويةالبحرية

تقريبا.سم05والجزرالمدمنسوبيبين

لمسافةوالغربالشرقبينالممتدةالنيلدلتاوتتصف

وبين،المتوسطالأبيضالبحرساحلطولعلىكم042

دمياطفرعيبوجودتقريبا،كمأ06لمسافةوالجنوبالشمال

جانبإلىكم(،236)طولهورشيدكم(242)طوله

منوهىالمتوسطالأبيضالبحرساح!!تتاخ!االتيالبحيرات

.مريوطإدكو،البر!،،المنزأصةبحيراتالغربإلىالشرق

الواقعالفيوممنخفضودلتاهالنيلواديباقليمويرتبط

نحومساحتهوالبالغةالنيلدلتاغربيبجنوب

بحيرةمنسوبانقاطهأدنىفىويتوسطه2.كمأ،007

هذاويضمتقريبا.2كم002مساحتهاتبلغالتىقارون

ساعدتمصر،سكانمجموعمن%09منأكثرالإقليم

ووسائلالريمياهووفرة،المناخاعتدالعوام!!ذلكعلى

النيلنهرمجرىجنوبىفييوجدأنهوخاصة،أ!هسر!تا

)شيدأسوانسدوهماوأكبرهامصرفىيأامشارلغأهما

عام)فميدأسوانفيالعاليوالسدام(209عام

أم(.689أهـ،387

الليبيةالصحراءباسمأيضاتعرف.الغربيةالصحراء

حتىغرباتمتدالتيالكبرىالصجراءمنجزءاوتشكل

مصرأقاليمأكبرالإقليمهذاويعد،الأطلسيالمحيط

واسعةهضبةشكلفيويمتد،المساحةحيثمنالطبيعية

سطحمستوىفوقمتر005نحوارتفاعهامتوسطيبلغ

مثل:الإقليمهذافيثانويةهضابعدةتمييزويمكنالبحر.

داخلجنوباتمتدوالتيالجنوبفيالنوبىالخرسانهضبة

بينالفاصلةالسياسيةالحدودخطعبرأحسوداناأراضى

وهضبةمنسوبا،نقاطهاأعلىالعويناتجبلويعذالدوأضين،

منالأوسطالجزءتشغلالتيالوسطىالجيريالحجر

الجزءتشغلالتيالشماليةالجيريالحجروهضبة،الإقليم

تدريجىبشكلسطحهاوينحدر،الإقليممنأصشماليا

المتوسط.الأبيضالبحرنحو

وتشتمل،اجةالإحمامصرمساحةتلتىحوالىتعطىالغربيةالصحراء

لإمدادالمبعثرةالواحاتتقوم.اسعةررمليةوسهولهضا!ع!أساسا

لاحتياحاتها.الصشيرةالقرى
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منخفضةأحواضابينهافيماالهضابهذهوتحصر

فيوالخارجةالداخلةمثلالواحاتتشغلها)منخفضات(

والقطارةوسيوة،ابوسطفيوالبحريةوالفرأفرة،الجنوب

أدنىالقطارةمنخفضويعد.الشمالفيالنطرونووادي

تحتمتراأ33منسوبهيبلغإذمنسوبا،مصرجهات

أولمئبوجودالإقليمهذاوينفردالبحر.سطحمستوى

منصعوبةوأكثرهاوأخطرهامصرفيالرمالتغطيهموقع

منيمتدالذيالعطمالرمالبحروهو.الاختراقحيث

سيوةواحةمنخفضإلىالجنوبفيالكبيرالجلفهضبة

يبلغبينماتقريباكم008لمسافةيمتدأي،الشمالفي

سميكةرمليةرواسبمنوسألفكم،003نحوعرضه

المتولمسط.فيمترا08إلىالأجزاءبعضفيعمقهايصل

فيتمتدطوليةسلاسلشكلفيهناالرمليةالكثبانوتنتشر

شرقية.جنوبية-غربيةشماليةأو،جنوبية-شماليةخطوط

الغرودمنمجموعاتمنالرمليةالسلاسلهذهوتتكون

متركيلوبينالواحد()العرقالغردعرضشراوح()العروق

المتوسط.فيمتراتكيلووثمانيةواحد

علىتوزعقليلةبأعدادالإقليمفيالسكانويتجمع

التيالتعدينمراكزوعلىالزراعةتمارسحيثالواحات

والنفط.والفوسفاتالحديدتنتج

واديبينتمتد.العربيةالصحراءأوالشرقيةالصحراء

الوهمىالخطومنشرفا،الأحمرالبحروساحلغرباالنيل

الحدودخطإلىشمالآوالسويسالقاهرةبينالواصل

صحراويةهضبةوالإقليمجنوبا.السودانمعالسياسية

تدريجيبشكليرتمممطحهاالتكوينرملية،الطيعة

توجدحيثالشرقإلى،النيلنهرحيثالغربمنبالاتجاه

08بينعرضهايتراوحمسافةفيالأحمرالبحرجبال

والأوديةالصخريةالتلالمنعددويخترقها.كما3و.

مثلالنيلنهرصوبتدريجىبشكلتنحدرالتيالجافة

بهاتوجدكما،حوف،ألمميوط،الحماماتقنا،،العلاقي

البحرصوبوحادفجائيبشكلتنحدرالتيالأودية

شمالآخلئالسويسرأسبينالممتدةالمسافةفيالأحمر

)تمتدجنوباوالسودانمصربينالسياسيةالحدودونقطة

أوديةمثلالأحمر(،البحرلجبالالشرقيةالسفوحفوق

الأوديةهذهتكونتوقد.دعيب،شاب،رحبةدبور،

القديمة.السيولمياهبفعل

التضاريسيةالظواهرأهمالأحمرالبحرمرتفعاتوتعد

قديمة.ناريةصخورمنوتتألف.الإقليمهذافىوأميزها

شبهجبليةقممبعضهامنويبرزمنفصلةجبليةوكتل

مستوىفوققدما7لأا06)الشايبجبلأعلاهامنعزلة

علبةوجبلقدما(،04862)حماطةوجبلالبحر(،سطح

قدما(.4)071)

جذامحدودةالإقليمهذافيالزراعيةوالإمكانات

تعددفيالإقليملهذاالاقتصاديةالقيمةوتتمثل.المياهلندرة

فيالنفطحقولانتشارإلىبالإضافةالسياحيةإمكاناته

خاص.بوجهالشرقيشمالهمنمتفرقةأجزاء

فيمصرشرقيشمالفىتمتدسيناء.جزيرةشبه

فيوقاعدتهمحمدرأسعندالجنوبفيرأسهمثلثشكل

بينالممتدةالمسافةفىالمتوسطالأبيضالبحرعلىالشمال

والمدخلالشرقفىالمحتلةفلسطينمعمصرحدود

ثلاثةبينالتمييزويمكن.الغربفيالسويسلقناةالشمالي

:الجنوبإلىالشمالمنهيسيناءفيفرعيةمناطق

بحيرةو،الرمليةالتكويناتوتسوده،الشماليالسهل

هفبةجنوبايليه،العريشلواديالأدنىوالمجرىالبردويل

الأوديةبعضسطحهاويقطعالتكوينجيريةوهيالتيه

منمقدمتهافىويأتي،الشمالصوبالجنوبمنالمتجهة

جنوبايليها،العريشوادي؟المجرىوطولالأهميةحيث

جهاتأعلىتشكلالتيالقديمةالأركجةالجبليةالكتلة

شمالياامتداداتمثلوهيتعقيدأ.وأكثرهاارتفاغاسيناء

خليجيشغلهالذيالصدعيفصملهماالأحمرالبحرلجبال

بعضسيناءمنالجزءهذاسطحفوقويبرز.السويس

كاترينسانتجبلمقدمتهافييأتيالتيالجبليةالقمم

البحر،سطحفوققدما.6688ارتفاعهالبالغ)كاترينا(

7و15)2موسىوجبلقدما(،.0058)شومرأموجبل

صوبوالغربيةوالجنوبيةالشرقيةالسفوحوتنحدرقدما(.

علىويجريالأحمر.والبحروالسويسالعقبةخليجي

بشدةالمنحدرةالأوديةبعضسيناءمنالجزءهذأسطح

في،وغائب،ونصب،دهبأوديةمثلالعقبةخليجصوب

خليجصوبالأوديةمنأخرىمجموعةتنحدرحين

وسدري،،فيرانأوديةمثلتدريجيبشكلالسويعي!

.انورد

منقليلةأعدأدمصرأرضمنالإقليمهذافيوتعيش

فيإماأساساتتركز-المياهمصادرلضآلة-السكان

البحريوالصيدالزرأعةحرفتمارسحيث،الشمال

تمارسحيثالجنوبفيوإما،والسياحةالحيوانوتربية

النفط.أستخراجإلىبالإضافة،والترويحالسياحةأنشطة

فىيأتىالعوأملمنبعددمصرمناخيتأثر.المناخ

22،23عرضدائرتيبينالفلكيالموقعمقدمتها

إفريقياشرقيشمالفىالجغرافيموقعهاجانبإلىشمالأ.

الشمالفيالمتوسطالأبيضالبحرعلىتطلجعلهاوالذي

فىالاحمرالبحروعلىكم،909طولهابحريةبجبهة

بهاتحفحينفىأكم،037)طولهابحريةبجبهةالشرق

أهمتلخيصيمكنلذا.الجهاتباقىمنالصحارى
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التمييزويم!شالمو.قلي!!حار،أنهفيمصرمناخخصائص

الحار،الجافالصيففصلهمافقطمناخيينفصلينبين

قليل،المعتدلالشتاءوفص!!وأكتوبر،مايوشهريبنويمتد

أبردينايرويعد.وأبريلنوفمبرشهريبينويمتدالأمطار

القاهرةفىالحرارةدرجةمتوسطيبلغحيثاسشةشهور

يعدحينفىم،523نحومصرجنوبىأسوانوفيم518

حرارتهدرجةمتوسطيبلغإذ؟السنةشهورأحريوليوشهر

درجةارتفاعيعشمماأسوانشىم54وأ،القاهرةفىم536

أبحراعربعيداالجنوبصوباتجهناكلمامصرفيالحرارة

خلالالمعتدأالجويسودهوالشمال.المتوسطالأبيض

ح!توأغسصسأيوليوشهريوخاصةالحارةالصيفشهور

.الحرارةلدرجةالملممهأالشماليةالرياحتهب

لدرجةوالعظمىالصغرىأخهايتينامعدلويتراوح

الإسكندرية،فيم518و151بينينايرضمهرخلالالحرارة

الحراريالمدىويتزايد.أسوانفىم352و01ب!تر

فيصلمصر.صحاريفىحادبش!صلوالفصلياليومي

النهار،ساعاتخلالم054إلىفيهاالحرارةدرجةمتوسط

ويب!ت.أسشمساغروببعدم57نحوإلىينخفضحينفى

أطنهاش!تالشهريالمتوسطالصعفحةهذهفىالجدول

أغاهرةامنك!!فيالحرارةلدرحةوالصغرىالعظمى

اسشة.شمهورعلىموزعةوأسوان

منبالاتحاهمصرفىواضحبشكلالرطوبةوتنخفض

الأجزاءصوبالاتجاهجانبإلى،الجنوبإلىالشمال

المصدرالمتوسطالأبيضالبحرعنبعيداالصحراوية

واضعبشكلالرطوبةنسبةترتفعرالماء.لبخارالرئيسي

الشمالفيالمتوسطالأبيضالبحرسواحلامتدادعلى

تبلغحين،الصيفضمهورخلالوخاصةالعامطوال

منالآتيةالشماليةالرياحلهبوبتعرضهابحكماأقصاها

عندماحادبشكلالجوفىالرطوبةوتنخفضالبحر.

مقدمةفيالخماسينرياحلهبوبالبلادتتعرض

الفترةخلالمصر،علىتهبالتيالجويةالانخفاضات

حارة،جافةرياحوهيويونيو.مارسشهريبينالممتدة

معهاتحجبقدبدرجةالناعمةالرمالإثارةإلىتؤديمتربة

متوسطيرتفعكما.الرطوبةانخفاضإلىبالإضافة،الرؤية

كافجائيلش!ولم441إلىيصلقدبمقدارالحرارةدرجة

الزراعية.المحاصيللبعضجسيمةأضرارايسبب

أاللأمطارامنمحدودةكمياتمصرعلىتسقط

بعضلهبوبلتعرضهانتيجةالشتاءشهورخلال

،الشرقإلىالغربمنالقادمةالجويةالانخفاضات

صوببالاتجاهوتقلالغربفيالأمطارغزيرةوتكون

الإس!صدريةعلىالساقطةالأمطاركميةتبلغ.أصشرقا

والمغرىالعظمىالحرارةدرجات

الشص
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يوما

سيويو
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عسطمم!أ
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أسوان
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26

26

26
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بوصات6عنتقلالسنةفيسم(02،)ءبوصة.18

فرعمصبمنالشرقإلىالواقعةبورسعيدفيأسم()5

الجنوبإلىالشمالمنبالاتجاهالأمطارتقلكما.دمياط

فبينماالبخار.مصدرالمتوسطالأبيضالبحرعنلعيدا

بوصة.18الإسكندريةعلىالسنويةالأمطاركميةتبلغ

،القاهرةفيمعم()4بوصة61.نحوتبلغسم(،02)5.

الأمطاروتكادمصر.صعيدفيواحدةبوصةمنوأقل

الأيامعددويقلالمنيا.مدينةمنالجنوبإلىتنعدم

الشرقإلىالغربمنبالاتجاهأينفسهالاتجاهفيالممطرة

بالاتجاهوأيضا،المتوسطالأبيضالبحرساحلامتدادعلى

الجخوب.إلىالشمالمن

شبهمنمتفرقةوجهاتالأحمرالبحرجبالتتعرض

لسقوطمنهاالجنوبىالجزءفيوخاصةسيناء،جزيرة

بعواصفمصحوبةشديدةزخاتش!!فيالأمطهار

فىتجريجارفةسيولحدوثعليهايترتب،رعدية

الأقاليم.تلكفيالمنتشرةوشمعابهاالجافةالأودية
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قتصادالا

الاقتصادية-المشكلاتبعضتعانيناميةدولةمصر

أسهمتوقد.الناميةالدولباقيشأنذلكفيشأنها

بعضاقتصادياتإنعاشفىالدولةأتبعتهاالتىالسياسات

فيالخاصةالاستثماراتتشجيعمثل،والقطاعاتالأقاليم

المصارفأعمالوخاصة،والخدماتالإنتاجقطاعات

هذهوتساهم،والنقلوالتجارةوالتعليموالصناعات

فى،الإجمالىالوطنيالناتجقيمةنصفبنحوالقطاعات

%42بحواليسنوياوالتعدينالزراعةمنكلتساهمحين

مليار7.43بلغالذيالإجمالىالوطنيالنابخقيمةمن

وتتصدر.أم599هـ،أ614عامتقريباأمريكيدولار

الأهميةحيثمنمصرفيالإنتاجيةالحرفباقيالزراعة

القطاعاتباقىعلىوالتأثيرمصرخريطةعلىوألانتشار

اي!نتاجية.

الإنتاجيةالأعمالفيالخاصالقطاعتشجيعورغم

معظمعلىتهيمنمازالتالدولةأنإلا،والخدمية

والصلبالحديدتشملالتيالرئيسيةالصناعاتمنشآت

الغذائيةوالصناعاتوالنسيجوالغزل)الفولاذ(

فيالأخيرةاسشواتخلالبدأتوإن،والكيميائية

القطاعاتهذهفيالخصخصةممياسةلتطيقالتخطط

ويمتلكفيها.العاملينلحقوقضمانامتدرجةبصورة

الصناعيةالمنشاتمنعديدامصرفيالخاصالقطاع

الزراعية.الأراضىومعظم

الخدماتتوفراقتصاديةأنشطة.الخدميةالصناعات

والتجارةوالمصرفيةالحكوميةالأعمالوتمثلها،السلعدون

الإجماليالوطنيالنابخ

ص%42!9الصناع!

-القطاعاتباقي

7.31/.

!

./4.51الزراعة

%64تمالخدا-

مأ599مسنةمصرفيالإجمالىالوطنيالنابخبلغ

الإجماليالوطنىوالنابخ.أمريكيدولار00668/48/1،/00،

وتشملواحد.عامخلالالمنتجةوالخدماتالسلعقيممجموعيعادل

والتأمينأجةوالماوالفرديةالاجتماعيةالخدماتعلىالخدمات

وتجارةوالمرافقوالاتصالاتوالنقلالحكومةوخدماتوالعقارات

وتشملوالتعدينوالمصانعالإنشاءالصناعةوتشمل.والتحرئةالحملة

.الأسماكوصيدالزراعةالزراعة

مصراقتصاد

بمصر.الدلتاومنطقةالنيلواديفىمهماقتصادينشاطالزراعة

الرواس!وأهمالرئيسيةالزراعيةالمنتجاتأدناهالخريطهوتوضح

المعدنية.

أهميةتزايدتوقد.والتعليموالموأصلاتوالنقل

حيثالمصريالاقتصادفىالصناعاتهذهمثلوءاسهامات

الإجمالي،الوطنيالنابخقيمةمن%46بنحوحالياتسهم

العاملةالقوىحجمجملةمن%44يشكلمابهاويعمل

البلاد.في

وأكثرهامصرفىالإنتاجيةالحرفأهمتعد.الزراعة

كبيرةأعدادتشغيلعلىالكبيرةلقدرتهاوتأثيرا؟انتشارا

من35%يعادلمابهايعملحيثالعاملةالأيديمن

%ا.45يكونبماوحدهاوتسهمالبلاد،فيالعاملةالقوى

الإجمالي.الوطنيالنابخقيمةمن

مأ699عاممصرفيالزراعيةالاراضيمساحةوتبلغ

مترالافعشرةيساوي)الهكتارهكتارمليون.23نحو

وهي،ودلتاهالنيلوادينطاقفيمعظمهاتمتد(مربع

منها.%09نحوالخاصالقطاعيمتلكأراض

عدممنها،عديدةمشكلاتالمصريةالزراعةغانت

السكانضغطوتزايد،الزراعيةالملكياتتوزيععدالة

السكانيالنمولمعدلنتيجةالزراعيةالأراضيعلى

رثيسيةمعدنيةارسابات.!ويةمحاصيل

أخرىمعدنيةإرسابات.واحات!

صناع!ةمراكز.منتجةغيرأراضى!

أسماكصيد!

المموسطالأكب!طالححرإ-لملم

اسمححطبيعيغازيسرد!"عازاء/،

نفط.ص9لإممثلتا

نفط.اوات9السوسلناة

إجنلق)هر،

طبيعيغازأكه.نفط

تمور-..ربىشامية.منجنبر

فصفمووءن!ط

الحديدخام

فمع".!.

تمورسكر!!م!بلاالمحر

لئثعيرءلأفوسفاتالأحمر

سكرفي!لائمورقصبرلأفولسفات

لخيل

الك!ومائيةالطاقه!.منجتيز

ا!ر!لىتأرررالعاييأيييرإدالحديدخايم
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ضخمةصلداتوينعرالمائيةأطاقةاتواجدش!ك!ا.اعاماطوالاسلزراعةمتو!رةدتكونالميللهرم!ا!اردةاالمياهيحجزأ!انفىالعالىالسد

رخيصة.نجتكلفةكوداءلإدتاح

فيالواحدالفردنصيبأنحتىمصر،السربلسكان

من.،أ.منأقلأصبحالزراعيةالأرضمنمصر

نأبعد2(م0024حوافي)الفدانالمتوسطفيالفدان

عاميخلالالفدانمن.،22،الفدانمن.3،.كان

الترتيب.علىام4791069،أهـ،1367038،

لإعالةيكفيالزراعيةالأراضيمنالواحدالفدانوكان

عشرالرالغالقرنمنالستينياتخلالتقريباشعخصين

مايعيلفأصبحالعشرينالقرنمنالأربعينيات،الهجري

وأصبح،الستينياتخلالونصفأشخاصأربعةمعدله

إلىذلكأدىوقد.أشعخاصمشةمنأكثريعيلحاليا

وظهورالريفيةالأقاليمفيالمعيشةمستوىانخفاض

ضرورةإلىدعامما،الريفسكانبينالمقنعةالبطالة

قطاعوتطويرالزراعىالبنيانتخطيطإعادةعلىالعمل

فيوتحقق.الجديدةالبلادوظروفيتلاءمبحيثالزراعة

الدولفىالزراعيمشارئالإصلاحأ!أحدمصر

عندماأم529أهـ،371عامالبدايةكانت.النامية

الذيالزراعىالإصلاحقوانينمنال!ولالقانونصدر

الزراعيةالأراضيمنالفرديةللم!جةالأقصىالحدحدد

اهـ،381عامالتانيالقانونصدرثم.شدان002بنحو

الفرديةللملكيةالأقصىالحدأصبحوالذيأم619

وأصبحتالمساحةهذهوتقلصت.فدان001بموجبه

أهـ،938عامالثالثالقانونبصدورفقطفدانا05

.ام969

القضاءالقوانينهذهصدورمنالهدفيكنولم

الهدفحصانوإنما،الزراعيةللأراضيالفرديةالملكيةعلى

الزراعية،الملكياتحجمفىالكبيرالتفاوتعلىالقضاء

لذلك.الريفيةالمناطقفيالمعيشةمستوياتربغومحاولة

صغارعلىالحكومةعليهاا!شولتالتيالاراضيتوزيعتم

وسعتمصر.ربوعفيالمنتشرينوالمعدمينالمزارين

ولذلكالزراعيةالارأضيتو!مئرقعةإلىأيضاالدولة

القرنأواخرمنذالنيلمياهلتخزينمشاريععدةشيدت

كانتشيدتالتيالخزاناتأنإلا،الميلاديعشرالتاسيع

كانتالمياهأنبمعنى،المدىمحدودةتخزينطاقةذات

تستغللكي(النيلفيضان)موسمالعاممنفترةفيتخزن

يعطلموهذا.نفسهالعامخلالالزراعةحاجةمدفى

لاسعتخدامهاأو،كبيرةبكمياتالريمياهأضوفيرالفرصة

وامئ.نطاقعلىالزراعيةالأراضىرقعةتوسيعفي

البورأل!راضياممتصلاخعملياتسارتلذلك

،ع+،سجرير1-ا،1ص!بء،ط.غ!بر!،.-.خ!!-كاءيء؟ض؟روص!ايخه!!سصس-!ص-!ور3ء!ء؟-.؟؟-،؟ع!،لملماكا

عءىبمء7!ظكاكا--؟؟3!--ء*ء7لا!ء3ء،كا-خء!؟،سبرلإسير!-ءعكل،!،كا،ء3

ى!؟؟شكاغعءلأد!تر؟!*ح!ظ-كاعر!-7ضلم"ئطا3حرلمخ!!؟4يه!!3!؟ء!!بم!3ممحكس-خ!فيكأش!-زوص*!بز-3ء!!-ع!7سبم?ء

عيير--بر---!7.----!ء"ء-7?-ء3----"----!ح6
ء-،---كا88،*ء*+---ث---لا84لا41-444444*444ع7،7يرعىبر



المصريونالفلاحون

صغيرةمساحاتيزرعون

علىالخصبةالأرضم!

النيلنهرضفتىامتداد

المنحفضةالمناطقوفي

المزارعوديقومالدلتا.من

لزراعةالأرضبفلاحة

الملوكواديفيالمحاصيل

الأقصر.منبالقر!

منوالسبعينياتالستينياتخلالبطيئاسيراواستزراعها

منوالخمسينياتالأربعينيات،الهجريالرائكشرالقرن

يتمكانأنهإلىنشيرذلكولتأكيد.العشرينالقرن

الفترةخلالعامكلفقطفدانا025.2نحواستصلاح

بينماأم،529واهـ،13513723291،بينالممتدة

عامكلفدانألف21نحووأصبحالمعدلهذاارتفع

5291أهـ،1372382،بينالممتدةالفترةخلال

عليهسارتالذيالشديدالبطءيظهرمماأم629و

بناءقبلمصرفيواستزراعهاالأراضيامشصلاحمعدلات

مقدمتهافييأتيأسبابعدةإلىذلكومرد.العاليالسد

المياهمنبهاالمستفادالكميةوكانت،الريمياهتوافرعدم

بينماسنويا،مكعبمترمليار05تتجاوزلاالزراعةفي

منمكعبمترمليار34بنحوتقدركميةهناككانت

منالرغمعلىالمتولممطالأبيضالبحرفيسنوياتضيعالمياه

تنفيذأهميةكانتهناومن.إليهاالمصريةالزراعةحاجة

فكرةعلىوالقائمأسوانجنوبيالعاليالسدمشروع

لمددالنيلمياهتخزينبمعنى-المدىطويل-المائيالتخزين

عامالفعليتشغيلهوبدأتحققمشروعوهو.طويلةزمنية

الدائمة-الريمياهتوفيرإلىأدىمما،ام689هـ،أ388

تتجاوزالزراعيةالأراضيمنجديدةلمساحة-العامطوال

الزراعبنالموسمينبينالممتدةالفترةوخلال.فدانالمليون

ما0/66191،68/969أهـ،081381،188938/

فىالعاليالسدوأسهم،فدانألف87.نحواستصلاختم

فدانمليونمنأكثربلغتالتيالمستصلحةالمساحةاتساع

.ام759أهـ،593عامحتى
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موسمينخلالمصرفيالختلفةالمحاصيلوتزرع

وتحصدر.الشتويوالموسمالصيفيالموسمهمازراعيين

الأهميةحيثمنمصرفيالصيفيةالمحاصيلالقطن

الناعمالممتازالقطنمنلمانتاجهاتشتهرالبلادأنوخاصة

يشكلوالذي(بوصةعلىتيلتهطول)يزيدالتيلةطويل

هذهمنالعالمإنتاججملةمن%04حواليمنهإنتاجها

نسبتهتتجاوزلامصرإنتاجإجماليأنرغم،الأصناف

وزراعة.سنوياالقطنمنالعالميالإنتاججملةمن4%

الفراعنة.عهدمنذعرفتإذمصربمفيالعهدقديمةالقطن

عامأبريلهـ،أ)277الأمريكيةالأهليةالحربوكانت

منتلاهاوماام(865عامأبريلأهـ،282إلى1861

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيالقطنإنتاجتدهور

العالمية،الأسواقفىالمعروضةالأقطانكميةوتناقص

زراعةفيالتوسبععلىشمجعقويادافعا،أسعارهوارتفاع

وأصبح.العالميةالاسواقحاجةلتغطةمصرفيالقطن

يمثلالحاضرالوقتوحتىالحينذلكمنذالمصريالقطن

إلىالبلادصادراتوأهمالمصريالقومىالاقتصادأساس

منمصرلإنتاجالسنويالمتوسطويبلغ.الخارجيةالأسواق

منأكثرحقولهوتشغل،متريطنألف828نحوالقطن

سنوئا.فدانمليون

الصيفيةالمحاصيلبينالثانىالمركزفيالأرزويأتي

قششجحيثالقطنبعدالأهميةحيثمنمصرفىالمزروعة

ساعدوقد،متريطنمليون9.4حواليسنوئامنهمصر

بالأرزالمزروعةالمساحةاتحساععلىالعاليالسدبناء

مهماالأقلعلىسنويامنهفدانألف007زراعةوضمان

ش،خ+ور+!3

7-لأء
كا-3
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مليونمنأكترالأرزاحقولوتشغل.الفيضانحالةكانت

حقولأما.النيلدلتانطاقفىمعظمهاتتركزسنويافدان

فىفتتمركزتقريبا(سنويافدانألف025)السكرقصب

ماوهوالحرارةدرجةترتفعحيثمصرجنوبىالنيلوادي

المادةنسبةارتفاععلىويعملالمحصولهذازراعةيلائم

منالسنويمصرويبلإنتاج.عصارتهفىالس!صية

.متريطنمليون6.11حواكطالقصب

صيفيا،محصهمولآبوصفها،أصشاميةاالذرةزراعةتنتشر

أخذائية.الأهميتهاانض!إودلتاهأضيلاواديجهاتمعظمفى

حواشىوإنتاجهافدانمليونينحوحقولهامساحةتبلغلذا

المحاصيلالقمحويتصدرسنويا.متريطنمليون.15

المساحةحيثمنالشتويالموسمخلالمصرفىالمزروعة

دوراالتربةوتؤدي.فدانمليون4.1حقولهمساحةتبلغإذ

أ!ذامصر،فيبالقمحالمزروعةالأراضىتحديدفىكبيرا

تقلحينفى،النيلدلتاجنوبىفىواسعنطاقعلىيزرع

فىأصذائبةاالأملاحنسبةأ،رتفاعالدلتاشمالىفيزراعته

طنمليون8.5مناكثرسنويامصروتنتجنسبيا.التربة

الأسواقحاجةت!سفىلاكميةوهي،القمحمنمتري

العالميةالأسواقامن!جميرةكمياتتستوردلذا.المحلية

وفرنسا.وأمشرالياالأمري!صةاالمتحدةالولاياتمنوخاصة

والبرسيمالفولزراعةتنتشرالشتويالموسموفي

الفاكهةإلىبالإضافة،البطاطسوخاصةوالخضراوات

الموالقمقدمتهافييأتىالتي

المحتلمة.العال!أحاءإلىمصرمنتصدروالفواكهالخفراوات

%9.42بنحووالصناعةأضعديناعق!إيسهم.التعدين

المواردالنفطوشصدر.الإجماليالوطنيالنابخقيمةمن

وتجاوزوالقيمةالأهميةحيثمنمصرتنتجهاالتىالمعدنية

مليون844.أم(599هـ،ا14)5عامالسنويإنتاجها

للنفطالمنتجةالعربيةالدولأقدممصروتعد.متريطن

عندالواقعجمسةحقلاكتشففقدتجارينطاقعلى

السويسلخليجالغربىللساحلالجنوبىالطريق

وهوالثانىالحقلواكتشفأم(،809هـ،أ)326

غاربرأسحقلوتلاهأم(،219هـ،أ331)الغردقة

علىيقعنفطىحقلأولوهوأم(389أهـ،35)لا

نفطيحقلأولواكتشف،السويسلحليجالأيسرالجانب

وتلاهأم(،149هـ،أ036)فيرانحقلوهوسيناءفى

عسلحقلثمأم(،469أهـ،)365سدرحقل

خليجرأسعلىالحقولهذهوتقعأم(.479أهـ،)367

سيناءفىتتتابعالنفطةالاكتشافاتواستمرت.السويس

وحقلأم(059اهـ،037)رديسأبىحق!!اكتشفإذ

سدريوحقلأم(559هـ،أ)375البريبلاعيم

هـ،ا381)البحريبلاعيموحقلأم(959هـ،أ)937

اكتشفتالسويسلخليجالأيسرنبابوعلىأم(.169

ومرجانام(589هـ،أ)378وكريمب!صرأسحقول

أم(.659هـ،أ)385عامرورأسأم(639هـ،أ)383

هـ،أ387يونيوفىالإسرائيلىللعدوانمصرتعرضت

فىالمصريةالنفطحقولوقوعنتائجهمنوكانأم،679

يمثلإنتاجهاكانحقولوهى.إسرائيلسيطرةتحتسيناء

عاموفى.آنذاكالمصريالنفطإنتاججملةمن%07نحو

الغربية،مصرصحراءفيالعلمينحقولاكتشفت6891

أبىفىالنفطحقولاكتشفتأم969أهـ،938وفي

والرزاقم(1791هـ،أ193)ومليحةويدما،الغراديق

اليسر،وأمشقير،حقولإلىبالإضافة،ومباركةوخالدة

الإسرائيليةالقواتوبانسحاب.ورمضانويوأجو،،والعيون

فىويوجد.المسلوبةالنفطحقولمصراستردتسيناءمن

حقلهىالطبيعىالغازلإنتاجرئيسيةحقولثلاثةمصر

البحريقيرأبىوحقل(،النيلنهردلتا)شمالىماضيأبى

الأبيضالبحرساحلخطمنمتراتكيلوعشرةبعد)على

الغراديقأبيوحقلقير(،أبىمنطقةمنبالقربالمتوسط

(.الغربيجنوبهافيكم027بحواليالقاهرةعن)يبعد

منالخمسينياتبدايةمنذالخامالحديدمصروتنتج

بينيتراوحالسنويإنتاجهاكانحيث،العشرينالقرن

التزايدفيالإنتاجوأخذ،متريطنأفأ18.وأء.

حتىجديدةمناطقفيالخاماتاكتشافتواليمعالمود

،أم829أهـ،204عاممنذمشويامتريطنالمليونتجاوز
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وتوجد.أم499عاممتريطنمليون1.2وأصبح

البحرمنطقةهمارئيسيتينمنطقتينفيالحديدخامات

بينتمتدمتناثرةنطاقاتفيهناالخامات)توجدالأحمر

أيضامصروتنتججنوبا(.بيناسورأسشمالآسفاجة

بدايةمنذسنوياتتجاوزالفوسفاتمنكبيرةكميات

متريطنالمليونوبلغت،متريطنألف006الثمانينيات

فىالعملوببداية،أم859هـ،ا604عاممنذسنويا

5.4إلىالإنتاجوصلطرطور"لململمأبوفوسفاتمشروع

فيقديمةحرفةالفوسفاتوتعدينسنويا.متريطنمليون

إلىواسحعنطاقعلىخاماتهااستغلاليرجعحيثمصر

فيالفوسفاتخاماتوتتركز.أم809هـ،أ326عام

الجزءفيالأحمرالبحرإقليمأ-:هىرئيسيةمناطقثلاث

البحرساحلعلىوالقصيرسفاجةمدينتيبينالممتد

مدينتيبينالممتدالجزءفىالنيلنهرواديب-الأحمر.

الصحراءإقليمج-.الجنوبفيوإدفوالشمالفىقنا

والداخلة.الخارجةواحتىفيالغربية

سيناءجزيرةبشبهبجمةأمفيالمنجنيزخاماتوتوجد

الشرقية.الصحراءفيأخرىومناطق

من24%.9!والتعدينالصناعةتساهم.الصناعة

منشاتهافيويعملسنويا.الإجماليالوطنيالنابخقيمة

مماالبلاد،فىالعاملةالقوىمجموعمن%ا72.نحو

البلاد.أقتصادياتفيالقطاعلهذاالكبيرالدوريعكص

القرنخلالمصرفيالحديثةالصناعةأشكالأولوظهر

مصرحكمعليمحمدتولىعندماعشرالتاسع

عصريةدولةبناءإلىوسعىأم،508هـ،ا22.عام

بالخبراتفاستعانبمالاقتصاديةالحياةأساليببتحديث

وقدمنها.الحربيةوخاصةالصناعيةالمنشآتلبناءالأجنبية

مصروتعتبرمصر.فيالصماعاتأهممنالقطنمنالنسيجصناعة

التيلة.طو!لالقطالمتيرإنتاجرائدة

خانبمسطقةيدوياالمصموعةالمحامسيةالتحفمناليدويالفنروائع

.بالقاهرةالحليلى

رؤوسوتراكمالتعليموانتشار،الأوروبيةبالدولالتأثرأدى

المقيمة،الأوروبيةالعناصرتمتلكهاالتيتلكخاصةالأموال

الاستثمارعلىالإقبالإلى،الأولىالعالميةالحربواندلاع

.أم039أهـ،934عامبعدوخاصة،الصناعةمجالفى

فيالمحليةللصناعاتالجمركيةالتعريفاتوضعتفقد

مرةلأولكبيرةصناعيةمنشآتظهورإلىأدىممامصر،

كماالصناعيةالمجمعاتبعضمصربنكوأنشأالبلاد.في

أهـ،347عام(النيلنهردلتاقلب)فىالكبرىالمحلةفي

عام(النيلدلتا)غربيالدواركفرمدينةوفي،أم289

.أم389أهـ،357

خلالكبيرةنجاحاتمصرفيالصناعةحققت

عنأعلنأم6ء9أهـ،375عاموفي.الخمسينيات

مخططبرنامجأولوضعكما،للصناعةوزارةإنشاء

.أم579أهـ،376عاممصرفيالصناعيةللتنمية

التنميةخططفيكبيربنصيبالصناعةوحظيت

بالخطةبدأتالتىللدولةالختلفةوألاجتماعيةالاقتصادية

دورتعاظمفيأسهممما،أم069هـ،أ038عامالأولى

.المصريالاقتصاديالبناءفىأهميتهاوتزايدالصناعة

فيحجماوأكبرهاالمصريةالصناعاتأهموتتمثل

والإسمنت،)الفولاذ(والصلبالحديدصناعات

والصناعات،والبتروكيميائيةالهندسيةوالصناعات

والمنتجاتوالأدويةالأسمدةوخاصةالكيميائية

والمحلةوالإسكندريةالقاهرةوتعد.الختلفةالبلاستيكية

المراكزأهموأسوانحماديونجعوالإسماعيليةالكبرى

المنتجاتبتصنيعحاليامصروتقومالبلاد.فىالصناعية
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إلىلتصدرعاليةدرجاتجودتهاحققتالتيالدوائية

فيالحربيةالصناعاتنجحتكما.والإفريقيةالعربيةالدول

علىللتصنيعالعربيةالهيئةتشرفحيثأيضا،مصر

إلىالحربيةمصنوعاتهابعضمصروتصدر.الحربيةالمصانع

الإفريقية.الدولوبعضالعربيةأ!دولا

مصرفيالسياحيةوالإمكاناتالمواردتتعدد.السياحة

البحريةالسواحل،المعتدل)المناخالطبيعيةلينتترواححيث

مواردوهي(.الدينيةالمزارات،المتاحف،ال!ثريةوالمواقع

السنواتخلالبعضهااستغلالأححسنوإمكانات

أصبلادبمافيالسياحةمنمتعددةأنماطاأوجدمما،الأخيرة

والمناطهتالمتاحفريارةعلىالقائمةالثقافيةالسياحةمنها

،)الأهراماتأغاهرةافيالتيممتلكوالتاريخيةالأثرية

الختلفة(الأثريةوالمواقعوالمساجد،المتاحف،أبوالهول

والملكاتالملوكوأوديةوالأقصرالكرنك)معابدوالأقصر

بعضوآثارالم!صةالفرعونيةالمدافنمنللعشراتالحاوية

امتدادعلىالمنتشرةالمعابدمواقعإلىبالإضافةهذاالمعابد(.

جنوبا،أسوانحتىشمالآالإسكندريةمنالنيلنهروادي

والهواءالمعتدلبالجوللامشمتاعالصيفسياحةجانبإلى

الحالص.الذه!منوهوآمونعنختوتقاعنوفمبروأوائلمارسشهريبينالممتدةالفترةخلالالمنعش

كاع

في!لم

حتص

،الأهراماتممطقةفيتجولهماحلالالحمالالسياحيركص.العالمأنحاءحميعم!مصرروارتجد!اقيالاتارم!العملاقةالجيزةأهرامات

المرشدود.يرافقهمحيت
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البحرساحلعلىالممتدةالجميلةالمصريةالمصايففيكما

غربا،مطروحومرسىشرقاالعريشبينالمتوسطالأبيض

الشمسوأشعةالدافئبالجوللاستمتاعالشتاءوسياحة

فىكمامارسوأوائلنوفمبرأواخربينالممتدةالفترةخلال

سيناءوجنوبيالأحمرالبحروشواطئمصر،جنوبيأسوان

بشكلالسياحأعدادتزايدذلكعنونتجمصر.شرقيفي

!نحوساسالمليونعنيقلعددهمكانأنفبعدكبير،

عددهمبلغأم769اهـ،693عام(سائحألف839

مليون1،وهام،819اهـ،204عامسائحمليون4.1

عامسائحمليون2،وه،ام859هـ،أ604عامسائح

أهـ،418عامسايح6.3و،ام989أهـ،041

مصر3فىالسنويالسياحيالدخلتجاوزوقد.أم799

جعلكا،الأخيرةالسنواتخلالأمريكىدولارمليار

منالقومىالدخلمصادرأهممنواحداتشكلالسياحة

قناةدخلشأنذلكفيشأنهاالبلادفيالأجنبيالنقد

البلاد.خارجالعاملينالمصريينوتحويلاتوالنفطالسويس

منالمصريةالوارداتقيمةتتجاوز.الخارجيةالتجارة

المتجهةالوطنيةالصادراتقيمةالختلفةوالمنتجاتالسلع

للوارداتاسملعيالتركيبويتألف.العالميةالأسواقإلى

الختلفة.النقلوسائلومعداتوالالاتالمصانعمنالمصرية

وفرنساواليابانوألمانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتعد

يتألفحينفيالمممرية،الوارداتمصادرأهموإيطاليا

وغزلالنفطمنالمصريةللصادرأتالسلعيالتركيب

الهندسيةالمعدأتوبعضالجاهزةوالملابسونسجهالقطن

الزراعيةالمنتجاتبعضجانبإلى،الكيميائيةوالمنتجات

الفاكهةمحاصيلوبعضوالأرزالقطنيأتيالتي

وإيطالياالعربيةالدولوتشكلمقدمتها.فيوالخضراوات

أهموأوكرانياوروسياوفرنساالأمريكيةالمتحدةوالولايات

المصرية.الصادراتإليهاتتجهالتىالأسواق

تجارةفيالمساهمةالمصريةالموانىالإسكندريةوتتصدر

وأخيراودمياطالسويسثمبورسعيديليها،الخارجيةمصر

فيرئيسيادوراتؤديالتيالأحمر،البحرعلىالمطلةسفاجة

منوارداتهاواستقبالالنيلواديمحافظاتمنتجاتتصدير

أستراليا.منالمستوردالقمحخاصة،العالميةالأسواق

نطاقفيالمنتشرةالمائيةالمجاريجسورظلت.النقل

مصرفيالوحيدةالبريةالنقلطرقتمثلودلتاهالنيلوادي

أحدالجامعةكوبري

المشيدةالكبرىالجسور

فىالنيلدهرعلى

.القاهرة

كأس؟يزبزبم!-!ش
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نهراستغلالذلكعلىساعد،القديمالتاريخفتراتطوال

تظهروبدأت.واسعنطاقعلىأضقلافىالرئيسيةوالترعالنيل

واسعنطاقعلىالممهدةالترابيةالمرقامصرخريطةعلى

أولشهدتأجلاداأنإلا،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلاا

القرنمنتصففىطويلمرصوفطريقلإنشاءمحاولة

عامأوامرهعباسالخديويأصدرعندماالميلاديعشرالتاسع

القاهرةبينالممتدأطريقالرصفأم984أهـ،266

استخدامنطاقواتساعأسميارةأدخولوبعد.والسويس

عامالوقمصلحةبإنشاءقانونصدر،الاأجةالنقلوسائل

هـ،أ338عامللمواصلاتووزأرة،أم113هـ،أ331

فيالمرصوفةالطرقشبكةاتساعفىأسهممماأم،919

الإسكندرية-القاهرةطرية!الوقهذهوأهممصر.

واستمر.أم039هـ،أ934عامإنشاؤهتمالذيالصحراوي

أ!ضحالئاأ!اأطوامجموعبلغحتىالبريةبالوقالاهتمام

مترحجلو042.45حوافيمنها،طولىمتركيلوألف58من

أأطواإجمافيمنتقريبا%78بنسبةمرصوفةطرقطوفي

.الطرقشمب!!ة

فيكلهاتتركزاسمريعةالطرقمنشبكةمصروفي

التالية:الطرقمنأهمهاوتتألفالني!!دلتا

وطولهالسريعالزراعىالإس!ضدرية-القاهرةطريق-

كم.أ39

وطولهاسمريعالصحراويالإسكندرية-القاهرةطريق-

كم.022نحو

وطولهالصحراويالإسماعيلية-القاهرةطريق-

أكم.12

كم.22وطولهالكبرىالمحلة-طنطاطريق-

طولهاسمريعالصحراويالسويس-القاهرةطريق-

تمحيتمصرفيالسريعةالطرقأحدثوهو،كمأ34

.أم789أهـ،893عامنهايةفىإنشاؤه

خطوهومصرفىحديديخطأولإنشاءوتم

عامالأولىتمتمرحلتينعلىالقاهرة-الإسكندرية

.أم856أهـ،273عاموالثانيةم1854أهـ،271

البلادفيالحديديةالخطوطشبكةأطوالمجموعويبلغ

القاهرةتربط،طوليمتركيلوآلافسبعةمنأكثرحاليا

الرئيسيةالعمرانيةالمراكزومعظم،الإسكندريةمنبكل

،الجنوبفىواديهفيأوالشمالفىالنيلدلتافيسواء

المناطقفىالممتدةالصحراويةالخطوطإلىبالإضافة

فيمطروحمرسىعندالمنتهيةالخطوطوخاصةالصحراوية

البحريةوالواحات،الشرقفيسيناءجزيرةوشبه،الغرب

ضخمةلتمبكةمصرفىويوجد.الغربيةالصحراءشمالفي

منالمنتجةالحقولبينتربطالنفطنقلأنابيبخطوطمن

العالمإلىالتصديروموانئالداخليةالتسويقومراكزناحية

شبكةأطوالمجموعوسجاوز.أخرىناحيةمنالخارجى

السويسأنابيبخطويعدأح3./005النفطنقلأنابيب

خطوطأطولسوميدخطباسمالمعروفالإسكندرية-

وطاقتهكم032طولهيبلغحيثمصرفىالنفطنق!!

الخطهذاويديرسنويا،متريطنمليون021القصوى

كلتمتلكهاالتي)سوميد(البترولالأنابيبالعربيةالشركة

العربيةالإماراتودولةالسعوديةأصعربيةاوالمملكةمصرمن

وقطر.والكويتالمتحدة

صحيفة16مصرفيتصدر.الاتصالاتوسائل

لكلنسخة44بمعدل،نسخة000.426/2توزعيومية

المتخصصةالمجلاتمنعدديصدركماشمخص،000.1

وغيرها(وعسكريةوزراعيةواقتصاديةوسياسية)اجتماعية

.الدورياتعنفضلا

.000.04516بهاكانأم591أهـ،416عاموفى

أجهزةأماشخص.6.3ل!سلواحدجهازبمعدلمذياع

واحدجهازبمعدلجهاز)000200.5منهافيوجدالتلفاز

قنواتخمسالمصريالتلفازويمتلكشخصا.111.لكل

برامجهاتبثالتيالمصريةالفضائيةأغناةاإلىبالإضافةتلفازية

الدولوبعضالعربيوالعالهـاالأوسطالشرقمنطقةإلى

خطوطعددكانأم599هـ،أ614عاموفى.الأوروبية

5.23لكلواحدخطبمعدل08)0،374.2الهاتف

شخصا.

صناعىقمرإطلاقمنام899عاممصروتمكنت

أطلق،الفرنسيةالشركاتإحدىمعأضعاونبابهاخاص

لم!.سات"!نايلعليه

ئاريخيةنبذة

إلىأي؟سنةآلافخمسةقبلماإلىمصرتاريخيرجع

أقدمإحدىميلادمصرشهدتحين.م،ق0031عامنحو

ضفافعلىنشأتهاوكانتالبشريةتاريخفىالحضارات

بذلكتعدوهي.عامألفيمنل!كثرواستمرت،النيلنهر

عبرامتداداوأكثرهاعمراالبشريةالحضاراتأطولمن

كيميت،31بلادهمعلىالقديمةمصرأهلأطلق.التاريخ

التىالطينيةالرواسبوفرةعنكنايةالسوداءالأرضوتعني

مواسمخلالدلتاهوفيمجراهجانبىعلىالنيليرسبها

.عامكلوتحددهاالتربةخصوبةفىأسهمتوالتي،فيضانه

الإنسانيالتراثإلىالكثيرالقديمةالمصريةالحضارةوأضافت

فىمركزيةسلطةأولإنشاءالنيلواديشهدفقدبمالعالمي

ابتكارفىوالمساهمةالكتابةمعرفةإلىبالإضافة،التاريخ

والفلك،والطبوالهندسةالحسابمنهاالعلوممنعديد

والثوابالموتبعدالبعثفيوالتف!جر،التقويمومعرفة

المذهلةوالمقابرالمعابدبناءإلىملوكهمدفعماوهو.أ!قابوا
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الموتىجثثتحنيططرقمعرفةجانبإلى،الأهراماتومنها

علىومرت.الانحتىمعروفةغيرأسرارهامازالتوالتى

خلالهاخضعتذلك،بعدمتباينةتاريخيةمراحلمصر

جديدميلادانبعثحتىوالرومانوالفرسالإغريقلحكم

ربوعها.الإسلامبدخوللمصر

فىنورهوانتشارالإسلامبظهور.الإسلاميالفتح

جديدةروحاالمسلمينالعربفيبعثالعربيةالجزيرة

والدعوةالتوحيدرايةإعلاءنحوالاندفاعفيأسهمت

بنعمروبقيادةمصرالعربدخولوكان.الحقلدين

للإمبرأطوريةالبلادخضوعفترةبانتهاءإعلاناالعاص

الإسكندريةدخلواحيث)البيزنطة(،الشرقيةالرومانية

.انذاكمصرعاصمةوكانتم642هـ،22عام

فىالعاصبنعمروبقيادةالمسلمينقواتوعسكرت

مسجدبناءفيهوتم،القاهرةمنجزءاحاليايشكلمكان

منمهماجزءاتشكلمصروأصبحت.العاصبنعمرو

الخلفاءثمالراشدونالخلفاءحكمهاالتىالإسلاميةالدولة

الذينالعباسيونالخلفاءوتلاهمدمشقمنالأمويون

بغداد.منالمسلميندولةحكموا

القرنمنتصفخلالتضعفالعباسيةالدولةبدأت

الطولونيةالدولتينظهورمنمكنمما،الميلاديالتاسع

العباسية،الدولةنفوذعنبعيدامصرفيوالإخشيدية

هـ،935و255عاميبينالممتدةالفترةخلال

فيالحكممقاليدعلىالفاطميونسيو.م969و868

لهممقراواتخذوهام69!هـ،935عاممنبدءأمصر

لتكونالقاهرةمدينةوشيدوا.دولتهملإدارةومركزا

بنواكمام،739هـ،363عامذلكوكانلهمعاصمة

مهمامركزأأصبحماسرعانالذيالشريفالأزهرالجامع

الشرعية.العلوملتدريس

للمشرقالصليبيينوغزوالفاطميةالدولةضعفومع

هـ،564عاممنذالأيوجمطالدينصلاخنجهظهرالعربي

الدولةانتهتمصر.منالصليبيينطردفيونجحأم168

الدينصلاحوأصبح،ام171هـ،675عامالفاطمية

رسخمماوالكرمبالعدلاشتهروقدمصر.علىسلطانا

حينام،025هـ،648عامحتىالبلادفيالأيوبيةالدولة

علىألانقلابفينجحواالذينالمماليلثقوةتظهربدأت

الدولةهذهنجحتوقدمصر.فيدولتهموإنشاءالأيوبيين

زحفتالذينالمغولخطرمنوالعربالبلادحمايةفي

جالوتعينموقعةفىوهزمتهمآسياوسطمنقواتهم

طوأئفوتصارعت.أم026هـ،965عامبفلسطين

ذلكومععام،002منلأكثرمصرحكمعلىالمماليك

تلكخلالالحضاريةالإنجازاتمنالكثيرمصرحققت

.والأدبوالعمارةالفنمجالاتفيالفترة

هـ،239عامالمماليكالأتراكهزمالقاهرةقربالريدانيةمعركةفي

العثمانية.الدولةمنجزءامصرأصبحتثمومن،أم175

فيالمماليكدولةانهارت.والفرنسىالتركيالحكم

بقيادةالأتراكغزاهاعندماام517هـ،239عاممصر

الحينذلكمنذالبلادوأصبحت،الأولسليمالسلطان

منالعثمانيالحكمظلفىمصرعانتوقد.عثمانيةولاية

بلادشأنذلكفىشأنها-الاقتصاديةالأوضاعانهيار

الهندتجارةعلىالأوروبيينلسيطرةنتيجة-العربيالمشرق

عنبعيداوالغربالشرقبينالتجارةطرقوتحول،والشرق

العربية.البلاد

أراضىبونابرتنابليونبقيادةالفرنسيةالقواتغزت

قواتهزيمةفيونجحتأم897اهـ،213عاممصر

رايةتحتمصرأقاليممعظميحكمونكانواالذينالمماليك

فرنساعداءوبحكم.الأهراماتمعركةفيالعثمانيةالدولة

قطعإلىتهدفمصرعلىالفرنسيةالحملةكانتلبريطانيا

مصروجعلالهندإلىالمؤديةالبريطانيةالتجارةطرق

العلماءمننخبةمعهنابليوناصطحب.فرنسيةمستعمرة

الحياةعنعديدةدراساتأجرواالذينالفرنسيين

وغادر.القديمةوآثارهامصرفىوالاقتصاديةالاجتماعية

أم997أهـ،421عابمفرنساإلىعائدامصرنابليون

،للعدوانمصراهلمقاومةأنإلافيها،قواتهتاركا

الفرنسية؟القواتبينالأمراضوانتشاربريطانيا،ومساعدة

مصرعلىالفرنسيةالحملةفشلإلىالنهايةفيأدت

.أم108هـ،ا612عاموانسحابها

ضابطاعلىمحمدكانممر.وتحديتعليمحمد

الفرنسيينلطردمصرإلىأرسلالذيالعثمانيالجي!شفي

نفوذهازدادالمهمةفيوبنجاحه.ام108هـ،6121عام

.أم508أهـ،022عامالحكممقاليدتوليفيونجح

عامالقلعةمذبحةدبرالبلادفيومركزهوضعهولتامين

علىتماماالقضاءفينجحوفيهاأم181اهـ،226

يد!

هبهر/؟أ/بم
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مرحلةذلكبعدلتبدأ"حكمهوتأ!نالمماليكمنمنافسيه

علىبناءمصرتحديثإلىخلالهاسعىحكمهمنجديدة

الناحيتينمنمصرتقويةإلىيهدفالملامحمحددبرنامج

وخاصةالصناعاتمنعديدافأقام.والسمكريةالاقتصادية

وجهعلىفرنسامنالأوروبيينبالخبراءواستعان،الحربية

لتلقىالمصرلينمنكبيرةأعدادالفرنساوأرسلالخصوص

بإنشاءعلىمحمدواهتم.كافةالتخصصاتفيالعلم

نظامتحويلفينجححيثالمصريةالزراعةوتطويرالوق

طريقعنالدائمالريإلىالحياضريمنالسائدالري

.الترعمنضخمةشبكةإنشاء

بريطانياعداودلمصرتحدلمجهبعملياتعلىمحمدأثار

ذاتمصرفىقويةدولةوجودتخشىكانتحيثله

هـ،أ572عامبريطانياونجحت.المهمالجغرافيالموقع

)الفرمان(الأمرقبولعلىعليمحمدإجبارفىأم841

المصريةالمسلحةالقواتحجمحددالذيالعاليالعثماني

على؟محمدوبموت.جنديألف18يتجاوزلابما

كثيرإغلاقوتمكبير،حدإلىالمصريةالصناعاتتدهورت

فيعليمحمدخلفاءيكنولمشيدها.التىالمدارسمن

باشاسعيدابنهوقع.القياديةوقدرتهشخصيتهقوةمثل

1271عامبينالممتدةالفترةخلالمصرحكمالذي

فرنسيةشركةمعاتفاقيةأم863-1854هـ،أ028-

الأبيضالمحرينبينتربطالسويعربرزخعبرقناةلشق

وبدأآسيا.أوروبالينالمسافةلتقصروالأحمرالمتوسط

وافتتحت.م9185أهـ،276عامبالفعلالقناةحفر

وحكم.أم986هـ،أ286عامالبحريةللملاحة

بينالممتدةالفترةخلالمصر-سعيدخليفة-إسماعيل

فيونجحأم-987أ863أهـ،-692أ028عامي

وعمل.العثمانيةالدولةمنخديويلقبعلىالحصول

مصرفيالتعليميةالمؤسساتتطويرعلىإسحماعيلالخديوي

والتوسعالحديديةوالسككالقنواتوشقالطرقوإنشاء

أنفقأنهإلا،العالميةالأسواقإلىوتصديرهالقطنزراعةفي

القصوربناءعلى-شديدولمجاسراف-ضحمةأموالأ

إلىأدىمماالترفمظاهرمنكثيروعلىالطرقورصف

لسداداللازمالنقدلتدبيرمحاولتهوفىمصر.ديونتضخم

للبيعالسويسقناةأسعهممنمصرحصةعرضالديونهذه

هـ،أ292عامبشرائهاالبريطانيةالحكومةوأسرعت

ضكةفىمساهمأكبربريطانياأصبحتوبذلك،أم875

السويس.قناة

بصورةبمصرلريطانيااهتمامزاد.البريطانيالحكم

ونتيجة.الميلاديالتامئكلشرالقرنخلالتدريجية

فىالأوروبىالنفوذمقاومةإسماعيلالخديويلمحاولات

ابنهوتنصيببهالإطاحةفيبريطانياخطهةنجحتالبلاد،

عرابيأحمدبقيادةالمصريينالضباطبعضحاول.توفيق

ام882و1881اهـ،92!وأهـ،892عاميخلال

منمزيدعلىوالحصولالإصلاحاتبعضإجراء

غزوإلىبريطانيادفعمماالأجنبيالنفوذوجهفيالاستقلال

معركةفيالمصريةالقواتهزيمةفيقواتهاونجحتمصر

واحتلالأم،882هـ،أ992عامسبتمبرفيالكبيرالتل

البلاد،خارجإلىورفاقهعرابيأحمدونفيالقاهرة

القرنوخلالمصر.عليوالياتوفيقالخديويوأعادت

أعضاءكانالميلاديينالعشرينالقرنوبدايةعشرالتاميع

بريطانيالسيطرةاسميينحكاممجردعليمحمدأسرة

علىبريطانياحرصتوقد.كافةالبلادأمورعلىوهيصتها

فىمصانعهاحاجةلتلبيمصرفيالقطنزراعةتطوير

مما،والتعليميةالصحيةالخدماتتطويروتجاهلتلانكشاير

.بالاستقلالالمطالبالوطنيالتيارقوى

بقوةأم(189ا-19)4الأولىالعالميةالحر!أثرت

فيهكانتالذيالوقتفيالبريطانيةالمصريةالعلاقاتعلى

الإمبراطوريةمنجزءا،الرسميةالناحيةمن،تشكلمصر

معالعثمانيةالدولةتحالفوبعد.الحرببدءعندالعثمانية

منهامحاولةفيمصر،علىحمايتهابريطانيافرضتألمانيا

عبرقواتهامرورسلامةوتأمينالبلادفيمصالحهالحماية

استخدامدونوحالتالقناةعنفدافعتالسويسقناة

أ!ا.ال!لمانيةالسفن

السياسيةالفوضىمنفترةمصرعاشت.الاستقلال

،أمأ-919229اهـ،34ا-ا338عاميبينامتدت

المطالبةزغلولسعدبقيادةمصررجالخلالهاجدد

نفيبعدالبريطانيينضدالتذمرروحوزادت.بالاستقلال

الحكومةسقوطإلىأدىمماالبلاد؟خارجزغلولسعد

عنهاتمخضوقدجديد،منبريطانيامعالمفاوضاتوإجراء

اعترفتأم229أهـ،341عامففي.النتائجمنعدد

البلاد،فيلهاقواتوجودبشرطمصرباستقلالبريطانيا

مصربينالمبرمةأم369أهـ،355عاممعاهدةوأكدت

القواتوجودمجالفقلصتالبلاداستقلالوبريطانيا

خاصةمعسكرأتعلىمقصوراوأصبحمصرفيالبريطانية

.القناةمنطقةفي

هـ،ا364-)1358الثانيةالعالميةالحربوحلال

وإيطاليا()ألمانياالمحورقواتغزتأم(9391-459

منهامحاولةفىالغربناحيةمنالمصريةالأراضي

فيالحلفاءقواتونجحت،السويسقناةعلىللسيطرة

العلمين-معركةفيوهزيمتهاالمحورقواتزحفوقف

وكانت.أم429اهـ،361عام-الإسكندريةغربي

اهـ،364عامالمتحدةللأممؤسساعضوامصر

منعددمعمصرأسستنفسهالعاموخلال.أم49ء
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القاهرةاتخذتالتيالعربيةالدولجامعةالعربيةالدول

العالميةالحرببعدالمصريةالأحزابوفشلتلها.مقرا

مصروحققتمصر،فيالبريطانىالوجودإنهاءفيالثانية

والفقرالأميةعلىالقضاءمجالفيمحدودةنجاحات

إلىفلسطينتقسيمعلىالمتحدةالأم.وصوتتوالأمراض

هـ،أ367عاميهوديةوالأخرىعربيةإحداهمادولتين

هـ،أ368عامإسرأئيلدولةتكوينإعلانوتم.أم479

الإسرائيليةالعربيةالحرباندلاعإلىأدىمماأم489

ضباطوأرجع،العربيةالقواتبهزيمةانتهتالتيالأولى

المصرية.للحكومةأخطاءإلىالهزيمةتلكالمصريالجيعش

يوليوهـ،أ371عامثورةنجحت.الجمهورية

فاروقالملكطردفيالناصرعبدجمالبقيادةأم529

مسيرةلتكملةبدايةنقطةفكانت.الحكومةوحل

للدولة.الاقتصاديالبناءوتطويرالسياسيالاستقلال

الأحرارالضباطمن)المؤلفالثورةقيادةمجلسوتولى

عامفيالبلادإدارةمسؤوليةيوليو(ثورةقادواالذين

نجيبمحمداللواءوأصبحأم،9ء2معبتمبرأهـ،371

فيالجمهوريةوأعلنت،الأحزابحلوتمللوزراء،رئيسا

محمدوتولى.أم539يونيوأهـ،372عامفيمصر

الوزراء.لمجلسرئاستهجانبإلىالجمهوريةرئاسةنجيب

الناصرعبدجمالشاركالأولينالعامينوخلال

رغمالبلادإدارةمسؤوليةتحملفىنجيبمحمدالرئيس

هـ،أ373عامأبريلوفيالأمور.منالكثيرفياختلافهما

وفىللوزراء،رئيساالناصرعبدجمالأصبحأم549

قواتهالمسحبعلىبريطانياوافقتنفسهالعاممنأكتوبر

مأ569عاميونيو18غايتهموعدفيمصرمن

اختفىأم549نوفمبرأهـ،373عاموفياهـ(.)375

وتولىمصرفىالأحداثمسرحمننجيبمحمداللواء

تطويرإلىعبدالناصرسعى.الدولةقيادةالناصرعبدجمال

التعليم،قطاععلىالحكوميالإنفاقبزيادةالبلاداقتصاد

وبناء،المصريةالجامعاتلخريجىالحكوميةالوظائفوتأمين

المياهحصةلزيادةالنيلنهرمجرىعلىجديدضخمسد

تأمينفيتستغلكهرومائيةطاقةولتوليدللزراعةالخصصة

.السكانوحاجةالحدشةالصناعاتاحتياجات

مشروعلبناءتمويلعليالحصولإلىالناصرعبدسعى

وبريطانيا.الامريكيةالمتحدةالولاياتمنالعاليالسد

الدولى،البنكمستخدمة،المتحدةالولاياتوسحبت

وكانام،569يوليوأهـ،375عامفيللمشروعتمويلها

إيراداتلاستخدامالسويحه!قناةتاميمالناصرعبدرد

خلالوتوترت.العاليالسدمشروعتمويلفىالشركة

مصرلدعموإسرائيلمصربينالعلاقاتنفسهالعام

منالمحتلةفلسطينجنوبيعلىأغارواالذينللفلسطينيين

مهمةتواريخ

لمصر.الفئالإسلامىم246هـ،22

مصر.فيالفاطميةالدولةام96917-اهـ،567-935

مصر.فىالأيوبيةالدولةأم52.ا-171هـ،48-5676

مصر.فىالمماليكدولةاما-025517هـ،239-648

لمصر.العثمانيةالقواتغزوأم517هـ،239

مصر.علىالفرنسيةالحملةم8917هـ،2131

للقواتوالبريطانيةالعثمانيةالقواتطردام108أهـ،612

مصر.م!المرنسية

السويس.قناةافتتاحأم986أهـ،286

السويسقناةشركةأسهممنلنصيبهامصربيعأم875أهـ،292

لبريطهانيا.

لمصر.البريطانيةالقواتاحتلالأم882أهـ،992

بريطانية.محميةمصرإعلانام419اهـ،333

اسميا.مصرباستقلاللريطانيااعترافام229اهـ،134

البريطانيةالقواتمحاربةأم429ا-549هـ،136ا9135-

الحربخلالمصرفىوإيطاليا()ألمانياالمحورلقواتلهاوالحليفة

التانية.العالمية

العربيةالحرباندلاعام949-4891اهـ،936-1368

.المتحدةالأمبموافقةفلسطينتقسيمبعدالأولىالإسرائيلية

الأحرارالضباطلقيادةيوليوتورةاندلاعام529أهـ،371

مصر.ملكالأولداروقبعرلقواطحتهم

مصر.فيالجمهوريالنظامإعلانم5391أهـ،372

مصر.فيالحكممقاليدالناصرعبدتوليأم549أهـ،373

والعدوانالسوي!،قناةلشركةمصرتأميمأم569أهـ،376

الأموإنهاءمصر،على(الفرنسىالبريطاني)ال!!رائيلىالثلاتي

مصر.وانتصارللأزمةالمتحدة

تحتواحدةدولةفيوسوريامصروحدةإعلانأم589أهـ،378

عامالاتحادم!سوريااسسحابثم،المتحدةالعرليةالجمهوريةاسم

.أم61!

تعنمغيلهبدأالذيلأصوانالعاليالسدإنشاءبدءام569هـ،0138

.أم689عامالفعلي

الثالثة.الإسرائيليةالعربيةالحر!اندلاعام679هـ،ا387

أنورمحمدوتولىالاصرعبدجمالوفاةام079اهـ،93،

مصر.رئاسةالسادات

الرالعة.الإسرائيليةالعربيةالحرباندلاعام739هـ،3931

بينديفيد(كامب)اتفاقيةالسلاماتفاقيةتوقيعام789أهـ،993

وإسرائي!ط.مصر

محمدوتوليالساداتألورمحمداغتيالم8191اهـ،204

مصر.رئاسةمباركحسني

الكويتلدولةالعراقيالعزومصرعارضتأم099أهـ،114

خارجالعراقيةطردالقواتفيالتحالفقواتمعواشتركت

الكويت.

065خلف،القاهرةمدينةمدمرزلزالضربم2991اهـ،134

ملياربنحوقدرتالممتلكاتفيوخساثرالأسقاضتحتضحية

أمريكى.دولار
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د*اؤ؟أ!5

3-ض-2:!مث!سمل!(.كا+لى
لانن--!لمير!؟بنحمتن"ير؟لا!لا!يهبهئ!جنلإ!+7!؟س

س!-!تث!!!أظ-؟"7ء7

!ت-ء-!-!ممررص-خصصممصع-.!-كش--ر

!ثيص!رخضح!!ط+"صكاصسيهمه!ئ!لالأير-ين-ول

حمؤ-!ت-كفء؟-ء!

----ش-شجم!-روتسس-ء---*!جي!جيم7خب

حمجيج!ى--بمحمبه!بم!جبر-ستمكن!صء-3-بيسس

قماة!ىسمنهماالصريودأعرقأم569عامالسويسحربأتاء

ا!هـسمية..هـايةاسريصاأااحسفراعلىالطريقلسدالسويس

إغارتهاإسرائي!!ردوكانمصر،تديرهالذيغزةقطاع

.غزةقطاععلى

أغواتاأغارتهـ،أ375،أم156عاماكتوبروفي

وكانتسيناء.جزيرةشبهفاحتلتمصرعلىالإسرائيلية

قناةعلىمميطرتهماإعادةإلىتسعيانوفرنعسابريطانيا

ممىرعلىالإغارةشيقواتهمااشتركتلذلك،السويس

للمشاركةلفرنساالأساسياولافعاوكانبورسعيد.واحتلال

لثورةالمستمرمصردعممنالاكتقامهوالعدوانهذافى

الولاياتأدانت.الفرنسىالنفوذضدالجزائرفيالوطنيين

علىالثلاثيالعدوانالسوفييتيوالاتحادالامريكيةالمتحدة

سحبتمحتىالمعتديةالدولعلىبالضغطوقامتامصر،

بعدالسولسقناةشركةأسهمجملةمصروعوضتقواتها،

علىالعسلاملحفظالمتحدةالأمقواتوضعوتمتأميمها،

الإسرائيلية.المصريةالحدودطول

أزمةمنالناصرعبدخرج.المتحدةالعربيةالجمهورية

وحصلمنتصراقويامصرعلىالثلاثيوالعدوانالسويس

وعرض.العربىوالوطنمصرفىواسعشعبيتأييدعلى

وسوريامصرأ!حدةمشروعاالناصرعبدعلىسوريا2زعما

عبدووافق،أم589هـ،أ378عامواحدةدولةفي

عرفتالتيللدولةرئيساوانتخبالاقتراحعلىالناصر

سبتمبرأهـ،381رفي.المتحدةالعربيةالجمهوريةباسم

فص!!يعس!بإنقلابعسكريةمجموعةقامتأم619

.الوحدةدولةرأنهىمصرعنسوريا

القرنمنالستينياتعقديشكل.ومعوقاتهالتقدم

الاقتصاديةالحياتينفيتحولنقطةالميلاديالعشرين

أممتأم629أهـ،382عامففىمصر.فىوالاجتماعية

إلىالناصرعبدوسعىوالمصارفالكبرىالشركاتالدوأصة

حاجةفىكانتالتىمصرفىالأساسيةالصشاعاتتطوير

الاتحادإلىأضاصراعبداتحه.للطاقةكبيرمصدرإلى

العالىالسدمشروعتنفيذفيلمساعدته)سابقا(السوفييتى

وتمأم069هـ،أ038عامعملياتهبدأتوالذيبأسوان

فيالعاليالسدوأسهم.أم689هـ،أ388عامتشغيله

مساحاتاتساعمنم!شمماالمصريةالرينظمتطوير

وكيفاكماالزراعىالإنتاجوتزايدالمزروعةالأراضي

،1371،1381الاعواموخلال.كبيرةبمعدلات

صدرت،الميلادية5291،1691،9691هـ،أ938

التعليميةالخدماتدائرةواتسعت،الزراعيالإصلاحقوانين

وإسرائيلالعرببينالستةالأيامحرباندلعت.والصحية

نتائجهامنوكاناهـ()387أم679عاميونيو5في

حتىقواتهاوتقدمسيناءجزيرةأحشبهإسرائي!!احتلال

عامفجأةعبدالناصرتوفي.اسمويسأغناةأ!شرقيةاأضفةا

.أم079أهـ،036

تولىعبدالناصرجمالوفاةإثر.والسلامالقتالتجدد

الدولةالممموغيرمصر.رئاسسةالساداتأنورمحمدنائبه

خطواتوأثبتت.العربيةمصرجمهوريةفأصبحالرسمي

علىالمحدودةغيروقدراتهالسياسيةحنكتهالسادات

استرداد-أهما:هدفينلتحقيقيخططوكانالتغيير.

هـ،ا387عاممنذإسرائيلاحتلتهاالتيالأراضى

بأهميةيؤمنوكان.الاقتصاديةالتنميةتحقيق2-أم679

مصرباستغناءقرارااتخذلذلك،سمياساتهالأمريكىالدعم

.المجالاتكافةفيأصسوفييتاالخبراءعن

الهجومسوريامعاتفاقهبعدالتاليةحطوتهكانت

الاحتلالقواتعلىالمصريةللقواتوالجريءالمفاجئ

منالعاشرفىأسسويساقناةعبرمسيناءفيالإسرائيلي

.أم739أكتوبرمنالسادسهـ،أ393عامرمضان

وتتابعتبجانبها،ووقفتمصرأمحربيةاالدولساندت

أهميةالأمريكيةالمتحدةأسلولاياتأبرزتالتىالأحداث

علىالمحافظةوضرورةالعال!،منالجزءهذاوخطورة

اتفاقإلىوإلصرائيلمصرتوصلت.فيهوالاستقرارالسلام

تحتأم749أهـ،493عامسيناءفىقواتهمالفصل

الأمريكيالرئيسمستشاركيسنجرهنريإشراف

العاموفيبعد.فيماخارجيتهووزيرالقوميالأمنالشؤون

علىالدولتاناتفق!ام(759هـ،5913)عامالتالى

التيسيناءأجزاءبعضمنالإسرائيليةالقواتانسحاب

عاموفي.أم679أهـ،387عاممنذاحتلتها

للملاحةاسمويسقناةافتتاحتمأمء79يونيوهـ،أ593

عاممنذالملاحةأماممغلقةكانتأنبعدالعالمية

.م6791هـ،أ387

الكنيستأمامخطابهوألقىإسرائيلالساداتزار

تمالتاليالعاموفي.م7791هـ،أ793عامالإسرائيلي

واشنطنفيوإسرائيلمصربينالسلاماتفاقيةتوقيع
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ذلكبعدعرفتالتىالأمريكيةالمتحدةالولاياتعاصمة

شبهبموجبهامصراستعادتالتيديفيدكامباتفاقيةباسم

الحربحالةوءأنهاءبإسرائيلألاعترافمقابلسيناءجزيرة

الساداتأنورمحمدمنكلالاتفاقيةهذهوقعوقدمعها.

وجيمي،إسرائيلوزراءرئيسبيجنومناحيممصر،رئيس

الوقت.ذلكفيالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسكارتر

الأموالورؤوسالخاصالقطاعالمساداتشمجع

والخدميةالإنتاجيةالقطاعاتفيالاستثمارعلىالأجنبية

تلقلم.النجاحاتبعضحققتسياسةوهيالختلفة،

رفضتهاكما،الشعبطوائفكلتأييداسماداتسياسات

العربيالإجماععلىخروجاشكلتلكونهاالعربيةالدول

عضويةفجمدتالصهيونيالعربيالصراعمنالموقففى

وفى.الختلفةومؤسساتهاالعربيةالدولجامعةفىمصر

الجيشضباطبعضتمكنأهـ،204ام،819عامأكتوبر

عسكريلعرضمتابعتهأثناءاسماداتالرئيساغتيالمن

النصر(.)يومأكتوبر6ذكرىفىالمصريةللقوات

نائبا)كانمصررئاسةمباركحسنىمحمدتولى

،أم819هـ،ا204عام(الساداتأنورمحمدللرئيس

علىوحافظ،إسرائيلمعالسلاماتفاقيةهيكلةوأعاد

الولاياتتقاربمنزادمما،الخاصالقطاعدعمسياسة

مصرربطإعادةإلىوسعىومصر.الأمريكيةالمتحدة

عقدمنالأخيرةالسنواتخلال.العربيةبالدول

عامالعربيةالدولجامعةإلىمصرعودةتمتالثمانينيات

طوالعضويتها،تحميدتمأنبعدأم،989هـ،أ014

العراقىالنظامغزوالبدأيةمنذمصرعارضت.سنواتعشر

يقتصرلمموقفوهوام،099أهـ،141عامللكويت

معالفعليالاشتراكإلىذلكتعدىبلبالغزو،التنديدعلى

خارجالعرأقيةالقواتطردتالتىالدوليةالتحالفقوات

المساعىفشلبعدأم199أهـ،412عامالكويتحدود

الغزو.لإنهاءالسلمية

الزلزاللضحايامساعداتالمصريةالحكومةقدمت

65،منأكثروخلف،ام299عامالقاهرةضربالذي

بنحوقدرتماديةوخسائرجريحا0006ونحوقتيلأ

أمريكي.دولارمليار

رئاسيةلفترةمباركحسنىمحمدالرئيسانتخابأعيد

.ام399عامأجريالذيالاستفتاءفيفوزهبعدثالثة

المفاوضينبينالنظروجهاتتقريبعلىمصرعملت

الذاتىالحكماتفاقيةوقعتحتىوالإسرائيليينالفلسطنيين

إعدادفيوأسهمت،أم499مايو4فيالجانبينمن

مأ499يوليوفىغزةوصلتالتىالفلسطينيةالكوادر

الذاقي.الحكمشمؤونلتدير

السياسيةللثوابتوترسيخا،ام899عاموبحلول

انفرجتالعربىالتضامنتعضيدفيللبلدينالخارجية

ثمانىمنأكثردامتوتربعدالسودانيةالمصريةالعلاقات

التهممنوعدد،الحدوديةالمشكلاتبعضبسببسنوات

التىالاغتيالومحاولةالسودانيةالمعارضةحولالمتبادلة

لحضورلإثيوبيازيارتهإبانمباركحسنىالرئيسلهاتعرض

.ام599عامايلإفريقىالقمةمؤتمر

ديفيدكامباتفاقيات

هـ،أ893عاموقعها

إلىاليسارمن،7891

أنورالمصريالرئيساليمين

ورئيس،السادات

جيمىالمتحدةالولايات

الوزراءورئيسكارتر،

بيجن.مناحيمالإسرائيلي
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

تراجم

دينعلماء

محمد،عضيمةمحمدمصطنى،سليمادأقص!محمد،إسا!

اشعبدالحاعبدالرراق،المسهوريالحقحادعلىالحقحاد

مح!د،العراليقط!سيدالشاحسر

محلودص،حمس!!المشرواي،محمدمتوفيالدسوكي،فاروق

محمدعلى،ثرشااعدحمدأب!محمد،سوقيلدا

محمد،عبدهالعرافيريب

وقادةليالمون

كريممححدالأيولىالدي!صلاحعراليأحمد

اسدحااسدير،امحيحمالعسدالماصر،الأحصرالاسكمدر

عليعرير،اطصرياحاصاسعمروألور،السادات

ثاملمصطهفىالأولاقفاروفؤاد،الدينسراح

محمد،نجيصحسي،ماركرعلولسعد

عليمحمدهيمبراإ،شكري

نونوفناءوعلماباءدأ

مصط!عرلاد،جرحىريداد،رمصادإبراهيم

وحديصرلمجدحسر،الساعاتىمدكوررا!إ

اغادرعمدا،لقطاوهسةي!الدسعدأ!!حمدأ

اغادرعبداراهيمإ،لارىاحمدي،الس!صتشوقىحمدأ

ركى،ماركعلىرا!إ!ميدحسرمحمود،سماعما!إ

عدالوها!محمددرويرسيدكلتومأم

حما!اساعمد،!يريامحمدمحمود،ضشامحمد،ر!االأالوأ

عليدمحمر،م!يحى!لراعد،يش!-هيمرا!،ليسأ

عدالحميدمحمدر،مدوأوصيروصلاحمصصه!!محمد،بدوي

اسصم!!،الممفلوطيطاهرصلاحأحمدتيمور،

راهيمإ،جيلاشوقي،صيرومحمدمحمودتيمور،

حمدأ،بحي!حسر،ظاظهيمراإحالصأ

محفوظ!يباضيموريةاعائشةطهحسير،

حيرمحمد،هي!سلعبداشحمرعائشةيحى،حقي

إدريسيوسفصلاحعبدالصبور،توليقالح!ج!،

شاهير!وسرومحمودعاسالعقاد،يوسف،حليف

عدالتوا!يوسرو،باكتيرأحمدعليصادقمصطنى،اشافعي

يتم!صياعااعبد،دعاص!حمدأ،تشياا

مدن

العلم!!سعيدلورريةس!صدل!ا

هرةلماالحيزةاعيليةسمال!ا

يسلسوانسواأ

طييةمعالم

عزةقطعحزيرةشبهسيساء،المموسطالأبيف!االمحر

بحيرة،صرلاال!صرىلصحراءاالأحمرالبحرا

نو،لنيلاءسيماطورلتالدا

تاريخيةمعلومات

تارل،انلسوداماتالأهرااتورإخنا

تمتارسوريا،يوليوثورةالسويسأرمة

سطالأوالشرقالمتحدةسةالصالححهوريهإسرائيا

ليكلممااريحتامصركرعود

لفرتيتيفتحمصر،أحممويساقاة

الملوكواديالقديمة!صرحطيوباترا

صلةذاتأخرىمقالات

العربيةالمسظماتالعاشأسوادسدالهولألو

الوحدةممظمةأ!لاالعربيةالسياسيةالأحرالىا

الإفريقيةالسبعالدنياعجائ!حامعةالأرهر،

يدالبريالساتاعر!اإضيقيا

الإسلاميةاعتوحاآمود

اطوت!ااحرسةاالدولحامعة

سمسلأبومعحدممصاقىعيةالحمعية

موقعة،اطمصورةشادسيالحيوالى

الإسلاميةاطمطماتالعربيةاجلادا

الموفموععناصر

الحكمنظام-أ

كملمحاادالوطيةالح!صمة

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحكومة-ب

السياسيةالأحرابا-!

السكان-2

التعليمخالريصحياة

المنود-دالديةحياة-!

السطح-3

سيماءحزيرةشبه-دودلتاهاسي!اوادي-أ

لمناخاهـ-ا!رلمجةااصحراءا!-

العربيةالصحراءأوالشرضيةالصصراء-خ

لاقتصادا-4

السياحةهـالحدميةالصساعات-أ

الخارحيةالتجارةوالرراعةب

النقل-ري!التعد-ح

الاتصالاتوسائلخالصناعة

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

حاليا؟لمصرالرسمىالاسمما

مصر؟كطالسياسيةالأحرا!اضأما

أهمادكر؟المساحةحيتم!مصرفيأحس!اأقاليمأ!رما

ملامحه.

مصر؟علىالمرسميةالحملةأهدافما

قاةشركةأسهممنعددلأكبرمالكةلريطانياأصسحتكيص

؟أم875هـ،أ292عاماحسويسا

أهـ،332عاممصرعلىحمايتهابريطليافرضتلمادا

؟أم419

مصر؟فيالختلفةالحياةجوان!ع!الإسلامأتركيص

المتحدةالولاياتانتباهالساداتألورمحمداعتكي!

الأوسط؟الشرقفىالعسكريالاستقرارأهميةإلىالأمريكيةا

مصر.فيالسياحيهوالإم!!اناتالمواردأهمادكر

مصر.فىالرراعيةالمحاصي!!أهمعدد
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العربيةمصرجمهوريةتاريخ

الرصفيتقععربيةدولةمصر.طردحمصر،

منالأحمرالبحرويحدهاإفريقيا،منالشرقيالشمالى

والصحراء،الشمالمنالمتوسطالأبيضوالبحر،الشرق

فهوالنيلنهرأما.الجنوبمنوالسودان،الغربمنالليبية

مصر.فيللحياةمصدرأهم

العليابمصريعرفانإقليمينإلىجغرافيامصرتقسم

الدلتا(،)شريطالسفلىومصرمصر(بصعيد)المسمى

الواديجانبيعلىالصحراءتاركاالنيلعلىيمتدوكلاهما

الواحاتحولللحياةوشحيحةقديمةاثارمنإلاخالية

الجافة.والبحيرات

الدلتا.حدودإلىالأولالشلالمنالعليامصرتمتد

ضيقشريطيحدهصحراويةأرضوسطالنيليجريوهنا

الأثيوبيةالهضبةمنالنيليجرفهاالتيالزراعيةالأراضيمن

المرتكزشكلتالتيالأرضوهي،ضفافهعلىويرسبها

علىالسفلىمصروتسيطر.السنينلالافللزراعةالرئيسي

ومجاررئيسيينمجريينإلىالنيلكفرعحيثالدلتامنطقة

الدلتافىتذويأوالمتوسطالأبيضالبحرفيتصبفرعية

كلها.مصرفيللزراعةالقابلةالأراضيثلثايوجدحيث

بينتربطاتصالوسيلةالنيلاستخدم،ذلكجانبإلى

حولهالسكانيةالمجموعاتربطعلىفعملالبلاد،أجزاء

التجارةوأزدهارالسلعنقلعلىساعدكما،ببعضبعضها

فيالشراعيةالسفنيساعدالنهرتياركانوحين.الداخلية

فيتدفعهاالشماليةالموسميةالرياحكانتشمالأ،غدوها

بيئيتكيفإيجادعلىذلكساعدولقدجنوئا.رواحها

فأنتجالإنسانوإبداعالبيئةعطاءفيهتفاعلمتجانس

البشرية.حضارأتأهمإحدى

إلىمصرفيالبشريةالحضارةمسيرةتقسيميمكن

التاريخية،والحقبة،التاريخقبلماحقبة:رئيسيتينحقبتين

التارلقبلماحقبةوتقسم.الكتابةظهوربينهماويفصل

الحجريالعصر:هيفرعيةحقبإلىمصرفيبدورها

والعصر(والأعلىوالأوسطالأسفل:الثلاثة)بأقسامهالقديم

يعرفماأوالمعدنيالحجريالعصرثم،الحديثالحجري

عدةإلىفتقسمالتاريخيةالحقبةأماالأسر.قبلمابفترة

ثمالقديمةالفترةتشملالتيالفرعونيةبالفترةتبدأفترأت

فتراتهذهوسخلل،والحديثةوالوسطىالقديمةالمملكة

التىالمتأخرةالفترةتأتيثم.وسياسىحضارياضمحلال

الفترةبهاتبدأوالتي،للشرقالمقدونيالإسكندربغزوتنتهي

والروماني.،بطليموسإلىنسبةالبطلمىبشقيهاالكلاسيكية

مصرتدخللإفريقيا،الإسلامىالفتحبدايةومع

ومنالأمويةالدولةمنجزءافتبقىالإسلاميعصرها

عليهاتتعاقبثم.الأولىأدوارهافىالعباسيةالدولةبعدها

والإخشيديالطولونيالعصرفيمستقلةدويلات

ضمنوتدخل.والعثمانيوالمملوكيوالأيوبىوالفاطمي

الاستعمارسيطرةتحتالأدنىالشرقبلدانمنغيرها

المعاصر.تاريخهافىمنهلتخرجالأوروبي

الئاريخقبلما

وجودأقدمتاريخأنبحكم.القديمالحجريالعصر

منملايينثلاثةيقاربلدينامعروفوالحضارةللإنسان

الذيالموقعفإنإفريقيا،منالشرقيةالأجزاءفياسشين

القارةتلكمنالشرقيالشماليالركنفيمصرتحتله

بشرياوجوداشهدتالتيالمناطقمصاففييضعها

منالحضاريةالأدلةأقدمفإن،كذلكمبكرا.وحضاريا

لمشةمليونينحوإلىتصلالمتوسطالأبيضالبحرشرقي

إفريقيايربطالذيالوحيدالبريالطريقمصرويعبر.خلت

المستحيلمنيكنلموإن،المتوسطالأبيضالبحربشرقي

فىالمندببابعبرالمائيالممريق!إلإنسانأنبالطبع

العربية.الجزيرةشبهجنوب

والحضارةالإنسانعرفتقدمصرأنالظنوأغلب

منمواقععلىالعثورتمقد.سنةالمليونعلىيزيدزمنمنذ

الحجريالعصرمنالثانيةالمرحلةتمثلالتيالأشوليةالحقبة

شرقفيالأشموليةالحضاراتتاريخيعود.الأسفلالقديم

تلكانتشرتمصروفي.سنةمليون5.1نحوإلىإفريقيا

الواحاتوفيالنيلمجرىمنمقربةعلىالمواقع

الحينذلكفيالصحراءأنبغائبوليس.الصحراوية

بحكموالحيوانيةالنباتيةبمواردهاغنيةببيئةتتمتعكانت

السمةالأشوليةالحجريةالفؤوسشكلت.فيهاالمياهوفرة

وسواطيرفؤوساشملتوقدالفترةلتلكالمميزةالحضارية

الثلاثالأشوليالتطورمراحلشملتوشظاياومكاشط

تلكاقتصادارتكزوقد.والأعلىوالأوسطالأسفل

وجمعواللأسماكالبريةالحيواناتصيدعلىالجماعات

البرية.والفاكهةوالنباتاتالحبوب

منذسادالذيالأوسطالقديمالحجريالعصروفي

الحالي،وقتنامنسنةألف35وحتىسنةألف001نحو

بعضهاعنتميزهاحضارأتثلاثيبدوفيمامصرعرفت

نإولاندريفيها.المستعملةالحجريةالأدوأتونوعتقنية



ريختا،مصر338

فيدورالإقليمىالاختلافأوبينهاالزمنيةللفوارقكان

فىالحضاراتهذهمواقععلىعثروقد.الاختلافهذا

كثرةأنويبدوووسطها.مصرجنوبوفيالواحاتمنطقة

منطقةمنهاجعلتالفتراتتلكفىالدلتافىالمستنقعات

أما.القوتوجامعىا!يادينالجماعاتمناسبةغير

إلىتميزتوقد،التقليديةالموستيريةأ-:فهيالحضارات

فؤوسبوجودالموستيريةالحجريةالأدواتوجودجانب

الأدواتمنأنواعظهرتالمتأخرةمراحلهاوفى.حجرية

المكاشطمتلالأعلىاالقديمالحجريالعصرفىسادتالتى

التي،المنجليةالموستيريةب-.والمناقيشوالخارزالرأسية

-جفيها.الحجريةالمناجلنسبةبارتفاعتميزت

الأدواتواالجانبيةالمكاشطفيهات!ضروالتى،السانقوانية

الخناجرعنهاغابتوإنالمسننةوالشظاياأ!جه!تاذات

أصسانقوانية.اوالمحافير

حضاراتسادتخلتسنةألف25نحوومنذ

هذهتميزتوقد.الأعلىاالقديمالحجريالعصر

وقد.واهناط!ادناقيشنسبةبارتفاعمصرفىالحضارات

مصرجنوبفىالحضاراتهذهشعوبمواقعتوزعت

الأسماكوصيدالبريأ!هسيداعلىمعتمدينووسطها

سادتقدجفاففتراتأنويبدوالجف.وعلىأحيانا

ال!نسانقادتالحقبةهذهمنالثانىالنصفخلال

الواحاتجفتأنبعدالنيلحولالعيشإلىوالحيوان

أدواتمواقعهمفيوجدتوقد.الصحاريفىوالأودية

طولالايزيدقزميةوشفراتشظاياشملتحجرية

المادةحجم!صانإذامايعرفولاسم(.3عنالواحدة

صغيرةأدواتإلىالحاجةأمالصغير(المرو)حصىالخام

هذهنهايةوفى.الظاهرةتلكح!صمالذيهو،الحجم

وأظهرالنيلضفافعلىمواقعهالإنسانكثفالمرحلة

تكيفه.طرقفيواضحاتباينا

الحجريالعصرشممل.الحديتالحجريالعصر

الأدواتصقلفىتمثلتحضاريةخصائصالحديث

الحيوانواستئناس)الخزف(الفخاروصناعةالحجرية

تظصلمأعسماتاهذهأنمنالرغ!اوعلى.الزراعةوممارسة

مجملهافيمثلتأنهاإلاواحدزمانأوواحدم!صانفي

علىالمدىبعيدةاثارأ!اوكان،كبرىحضاريةقفزة

أجحراشرقيمناطهتعرفتوقد.البشريةالحضارةمسيرة

منذالزراعةوممارسةالحيواناستئناسالمتوسطالأبيض

الميلاد.قبلالتامنالألف

مصرفيالحدي!الحجريالعصرثقافاتسادت

الميلاد.قبلالخامسإلىالسابعالألفمنالفترةخلال

التباينذلكأنويبدوعليها.عثرالتىالأشياءتباينتوقد

مختلفعلىالبشريةالمجتمعاتتكيفطبيعةإلىيعود

الفوارقوإلى(والصحراوية)النيليةناحيةمنالبيئات

جاءتوقد.أخرىناحيةمنالحضاراتتلكبينالزمنية

بينهامنمصرفيمواقععدةمنالحضاراتبتلكالمعرفة

وسطفىالنيلغربوالفيومالدلتا،فىسلامةبنيمرمدة

الصحراءأطراففيالجافةأ!احاتاوحولمصر،

قرىالمواقعهذهبعضكان.المصريةالنوبةوفى،الغربية

مستوطناتالاخربعضهاكانبينماالحجماكبيرةدائمة

السكاناعتمدوقد.المساحةمتوسطةإلىصغيرةموسمية

الأسماكوصيدالبريةالحيواناتصيدعلىغذائهمفي

والشعيرالقمحوزرعواالبريةوالفاكهةالنباتاتوجمع

والماعز.الضأنوربوا

والحرقالصنعجيدةأنواعاالجماعاتهذهاستعملت

أوانىفشملتوالأحجامالأش!سالتنوعتوقدالفخار.من

زخارفبعضهاحملوقد،والأكوابوالجرارالطهي

الغائرةالخطوطبينتراوحتالخارجيةأسطهحهاعلىجيدة

أدواتهمأما.الهندسيةوالأشكالواطستقيمةالمموجة

قزميةشظاياعلىمصنعةصغيرةأدواتحوتفقدالحجرية

مصقولةفؤودمماشملتكمابمكبيرةشظاياعلىوأخرى

موادمنصنعتصيدوأدواتوحراباسهامورؤوس

صنعواحيثحضارتهممنجانباالفنونومثلت.عضوية

هيئات!شكلوهاالخامالمادةأنواعمختلفمندمى

فدفنواالجنائزيةالطقوسبعضومارسوا.وحيوانيةبشرية

حيثالبيوتأرضياتوتحتالمستوطنداخلفىموتاهم

وأبالجلدأحياناويلفقرفصائىشكلفىالجثمانيوضع

فخاريةأوالطمنأ!رابينابعضجانبهإنىوتوضعالحصير

خاصة.وأدوات

عرفهاالتىالغذاءإنتاجثورةقادتالاسر.قبلما

ذإ،الزراعيةالقرىازدهارإلىالحديثالحجريالعصر

فيهاتقاممراكزإلىويتحولوتحسعيتطوربعضهاأخذ

،ومصنوعاتزراعيةمنتجاتمنالسلعوتبادلالأسواق

بعضلبثتماثمحولها.منالصغيرةالقرىلمجموعة

ماعلىفرضستمشيخاتإلىتحوأتأن،القرىهذه

وحدةتولدتوبالتالى.وسياسيةإداريةسلطةحولها

إقليمية.

مراحلثلاثالفترةهذهخلالمصرفىعرفت

هي:متعاقبةحضارية

مصرصعيدفىتركزتوقد:أجدارياحضارةأ-

النيلمنمقربةعلىزراعيةقرىفيأهلهااستقرحيث

والماعزالضأنوتربيةوالشعيرالقمحزراعةعلىم!متمدين

حضارتهمعرفتوقدوالطيور.الأسماكصيدجانبإلى

أما.نباتيةبأشكالومزخرفالصقلجيدالبناءرفيعبفخار

جانبإلىحجريةومناجلسهامرؤوسفشملتأدواتهم
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علىالنحاسامحتعمالواقتصر.العضويةالموادمنصنانير

العظاممنوأساورخرزاأيضاحوتالتيالزينةأدوات

:أنقادةب-.نسائيةطينيةدمىوصنعوا.والأصداف

منعرفتوقدمصر.صعيدفيالبداريحضارةخلفت

بينالممتدةالفترةخلالوسادت،استيطانومواقعمدافن

سكاكينعلىأدواتهماشتملت..مق0038-0036

النحاساستعمالوزاد.حجريةومقاليعمصقولةحجرية

الصنعجيدكانفقدالفخارأماوالخارز.الدبابيسليشمل

علىوعثربيضاء.هندسيةوأشكالبخطوطومزخرفا

:2نقادةج-.آدميةأشكالأتحملالتيالدمىمنالكثير

أقامحيث،البحريالوجهوفيالصعيدفىمواقعهاتنتشر

فخاراوصنعواوالقمقالطينمنبسيطةأكواخفيالسكان

حيوانيةهيئاتعلىصنعإذأسلافهمعرفهعمايختلف

الحجريةال!دواتأما.ونباتيةحيوانيةزخارفوحوى

استعمالوشاععاجيةمقابضذاتلممكاكينفشملت

.النحاس

التطوراتأفضتيبدو،فيما،الفترةهذهوبنهاية

حولها،المناطقعلىإدارياالقرىبعضسيادةإلىالحضارية

واسع.ونفوذبسلطاتبعضهايحظىمشيخاتوسادت

نا،المصريالتاريخفجربزوغمعإحداها،واستطاعت

بكاملها.مصرعلىهيمنتهاتفرض

الفرعونيةمصر

فيالقديمةمصرفيالكتابةعرفت.المبكرةالفترة

فتراتهافيمصردخلتوبذلك..مق0031نحو

الذيالمصريوالمؤرخالكاهنمانيشونويقول.التاريخية

الميلادقبلالثالثالقرنمنالأولالنصففيعاش

وثلاثونإحدىحكمتهاالقديمةمصرإن.م(ق)285

بالفترةيعرفبمامصرفىالتاريخيةالحقبةوتبدأ.أسرة

وتبدأ،والثانيةالأولىالمصريةالأسرتمثلهاالتىالمبكرة

فىوتنت!الميلادقبلالرالغالألفبدايةمعالفترةهذه

..مق2686نحو

القبلىمصروجهيتوحيدالمبكرةالفترةشهدت

كبرىدولةأولبذلكوقامت،واحدةدولةفيوالبحري

عرفهاالتيالمدندويلاتحدودتجاوزت،التاريخفى

نارمرالملككان.السومريينحكمتحتالرافدينوأدي

السياسي.التوحيدهذاعنيعتقد،كما،المسؤولهو)مينا(

حكم)ممفيس(منففيالموجودةلمصرعاصمةأقاموقد

نقلتحتىبعدهمنلمصرعاصمةوبقيت،دولتهمنها

الحاديةالأسرةفيأمنحوتبعهدفىطيبةإلىالعاصمة

فىميناونجحالميلاد.قبلالعشرينالقرنحوالي،عشرة

شخصهفىالسلطاتمركزا،قويةمركزيةسلطةإقامة

كانالفترةهذهفى.لهالعامةبقبولأصئلحظيالذي

العاصمةفىالمعابدلهشيدتوقدالاولالمعبودهوبتاح

وال!قاليم.

مصرفيالقديمةالمملكةحكماستمر.القديمةالمملكة

وانتهت..مق2686عامبدأتتقريباعامخمسمائة

أرلغخلالهاالحكمعلىتعاقبوقد..مق2181حوالى

زوسرالملكأسسهاالتيالثالثةالمصريةبالأسرةبدأتأسر

يعرفلاكانوإن،وحونىوونبكاسانختبعدهومن

المدرجالهرموهومصريهرمأولزوسربنىالكثير.عنهم

منف()قربسقارةفياليوميقفوالذيلنفسهبناهالذي

يدعىمصريامهندساإنويقال..مق0265عامحوالي

واماكيهواقماريخ،فيمعروفمهندسأول،أيمحوتب

الهدفكانإدفو.فيمعبداأيضابنىأنهيعتقدكما،ببنائه

الملك.جثمانحفظأ!رمابناءمن

بهاقامغزوةعنسيناءفىتذكاريالوحازوسرترك

الصحراء.بدولتأديبهناك

سنفروالملكباعتلاءالحكمإلىالرابعةالأسرةوصلت

يعرفولا.منقرعثموخفرعخوفوخلفهوقد،للعرش

سوىكبيرةفتوحاتأوعسكريةنشاطاتالأسرةلهذه

الفضللهايرجعولكنللسودانسنفروبهقامالذيالغزو

ودهشور.وميدومالجيزةفىالضخمةالأهراماتبناءفي

السبعة.القديمالعالمعجائبإحدىالجيزةأهراماتوتعد

المصريوالفنىالمعماريالإبداعروعةعلىشاهداوتقف

فيهالتقاممعابدبنواالأهراماتتلكجانبوإلى.القديم

للملك.الجنائزيةوالطقوسالصلوات

نأإلانفوذا،سالفتهابقوةالخامسةالأسرةتكنلم

ولعل.الفترةهذهفيقمتهوصلرعالمعبودعبادةتطور

رعباسمتنتهيماعادةالتيملوكهاأسماءتعكسهماذلك

الخامسةالأسرةملوكتخلى.ونفرايركارعسامورعمثل

بعضومنحوهمللأقاليمحكاماوعينواالسلطةمركزيةعن

لسدالحدودوراءماإلىتحارتهممدواكماالسلطات

البلاد.مواردفىالنقص

منسلسلةشمهدتفقدالسادسةالأسرةفترةأما

ومهارتهالأولبيبييقظةأنإلامصر.علىالقبائلغزوات

الأقاليمحكامأنغير.الدولةكيانتثبيتفىنجحت

وفي.أقاليمهمفيسلطهموركزواالوضعهذااستغلوا

وراءماإلىاستكشافيةحملةارسلتالأسرةهذهعهد

بالكثيرعادتحرخوفبقيادةالسودانفيالثانيالشلال

.البلاطإلىالبلادتلكمنتجاتمن

فىنهضةالقديمةوالمملكةالمبكرةالفترةشهدت

ووطدت،الدولةقواعدفيهاأرستالحياةجوانبمختلف

الاهتماموظهر،الموتبعدماوحياة،بالبعثالإيمانمظاهر
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بناءفيقمتهاشهدتالتيالعمارةوتطورتالفلكبعلم

أغنوناوشهدتللريوالقنواتالتروشقت،الأهرامات

تطورتكماالفخار،وصناعةالنحتمجالفىتطورا

مملسطهين،عالميةتجارةللبلادوأصبحتالمعدنيةالصناعة

.السودانشمالفيثوشو

ال!ضمحلالفترةسادت.الأولىالاضمحلالفترة

لتغطيتقريبا..مق0502و..مق2181الأعوامابينالأولى

هذهخلالضعفتوقد.أعاشرةاإلىالسابعةمنالأسرفترة

ملوكمصرحكماعلىوتعاقب،المركزيةالدوأصةسلطةالفترة

وشهدتالدوأ،،موظفيوحجارال!!نةفيهمتحكمضعاف

حكاملعضفاستقل،الحكم!انأرتفككإلىأدتنزاعات

المركزوفقد،اقجمةالسلطةهيبةوضاعت،بمناطقهمالأقاليم

سيماءفيالبدويةالقبائلبعضوعزت،الأقاليمعلىسلطخه

فتدهورتاشيوأهم!أ!لتا،امنطقةفلسط!توجنوب

أجلاداوانقسمتمجاعةوحدثتالفوضىوعمتالزراعة

طيبةفيتتمر!صإحداها.أصسلطاناتتنارعولاياتثلاثإلى

فيأصةأصاواأ!سطافيهرا!طوبو!فيوالثانيةالصعيدفي

ب!تصراعاآخرهافىالفترةوشهدتالدلتا.فيمنف

الطريقمهدمما،طيبةبغلبةانتهت،وطيبةهراكلوبولس

الوسطى.المملكةفيمصرلدخول

والتيعشرةالحاديةالأسرةنجحت.الوسطىالمملكة

فقدالحكما.هيبةإرجاخفيالوسطىالمملكةعهدبدأت

يعيدأنمرير،جهادبعد،الثانيأمنحوتبالملكاستطاع

ت!االمملحةأجزاءباقيعلىطيبةنفوذويبسصأمصرتوحيد

صىحوشرشممالأإنفوذهاليمدالثالثأمنحوتبجاء

أصسوداد.اشمال

شخصمصرعرشاعتلى..مأق199عاموحوالى

للأسرةمؤسساأمنمحاتاسمهالمالكةالأسرةخارجمن

إلىالعاصمةنقلقويا،حاكماوكانعشرةالثانية

بعدهالعرشعلىوتعاقب.منم!منمقربةعلىتاويإت

!شوسرتوالثالثالثانيأمنمحاتمنهمخلفائهمنعدد

وا!متطاع.الاسمينوتبادلوا،والثالثوالثانيالأول

حدودويمدكوشمنأجزاءيحضعأنالثالثسنوممرت

شهدتوقد.الثالثالشلاأ!عندسمنةإلىالجنوبيةمصر

وامعتقراراحضعارياازدهاراالأسرةاهذهعهدفيمصر

وعلاقاتوثقافيةوفنيةومعماريةاقتصاديةونهضةسيا!عيا،

)القرنوبوينةوكوش!المتوسطوجزرالشاممعتجارية

.(الإفريقي

هوكانأمونأنرغمأوزريسالمعبوددوربرزكما

طيبة.فيالدينيالمركزفىالأولالعبود

غيرحكماممارسةإلىالوسطىالمملكةحكامعمدوقد

الأقاليمالحكامالسلطاتمنالكثيرمنحواحيث،مركزي

عليهكانلماخلافامتفرعاالجيشوأصبحالموظف!تكبارو

التحولاتهذهكانتماوبقدر.السابقةالفترةفيالحال

ذإ،سلبيةجوانبلهاكانقشقدجوانبها،لعضفيإيجابية

المركزيةالسلطةعلىالتمردفرصةالأقاليمالحكامتركت

السلطة.تلكفيبضعصأحسوامامتى

(.مأق554-أ)786.الثانيةالاضمحلالفترة

علىالبلادوانقسمتل!دولةالمركزيةالسلصهآضعفت

نأالفترةهذهعنالقليلةالتاريخيةالمعلوماتومننفسها.

هماالأمربادئفىمصرحكمتاضعيفتينمصريت!تأسرت!ت

جنوبمنغزاةوأن،عشرةواشابعةعشرةالثالتةالأسرتان

التاريخفيعرفواالأثناءهذهفيأجلاداغزوافلسطه!ت

ووسائلوبأسلحةالخيولتجرهابعرباتجاءوا،أ!كسوسبا

البلادعلىفاستولوا،آنذاكالمصريونيمل!صهمافاقتحربية

(عشرةوالسادسةعشرة)الخامسةأسرت!تمؤسس!ت

حكموأثناء.لهمعاصمةالدلتاشرق!فيأفارلرمتخدين

عرفتطيبةفيصغيرةمصريةأسرةنهضتأ!صسوسا

دخلتشوكتهاقويتولما.عشرةأس!ابعةابالأسمرةبعدفيما

ملكيدعلىبانتصارهاانتهتاله!!سوسمعصراعفى

أحمص.اسمه

السادسالقرنمنتصففيالحدل!.المملكة

،عشرةالثامنةالمصريةالاسرةبدأتالميلادقبلعشر

منالمركزيةالسلطةبعثفي،أحمسملوكهاوأول

وأخضعتالدلتا،فيالهكسوسلاحقتثمجديد،

الحديثةالمم!كةعهدبداوبذلكأصسيطرتها.بكاملهامصر

استمرالذي(عشرةأضاسعةواعشرةأضامنةاالألصرتين)1

كانت،الحكاممنعددعليهاتعاقبقرونأربعةلمحو

.حسابكللهايحسبعالميةقوةخلالهامصر

الأسرةملوكانطلقوقد،حقيقيةإمبراطوريةإلىوتحولت

نأبعدالتقليديةمصرحدودوراءماإلىعشرةالثامنة

ووصلالشامبلادالأولتحتمسبهغزاقوياجيشابنوا

كوش!،في،الجنوبوفي.الرافدينواديحدودإلى

وصلتوبذا.الخامسالشلالإلىالثالثتحتمسوصل

الحضاريوازدهارهاالجغرافىاتساعهاأوجإلىمصر

ونفوذهامستعمراتهامنخيراتمنجاءهامانتيجة

وتجارتهاالقديمالأدنىالشرقفيالقويالسياسي

فيهاالمعيشةمستوىفيالثراءهذاوانعكس.الخارجية

وفى،خاصةرعلامونالمعابدبناءوبخاصةالعمرانوفي

كهنتها.نفوذوتزايدالمعابدهذهثراء

فيالمرأةبهتحظىكانتالذيالمميزالوضعورغم

لمالعرشتوليهاأنإلا،القديمةمصرفيالمعبدوفيالبلاد

اللأولتحتمسابنةحتشبسوتأنعيرعاديا.أمرايكن

.مأق305عامحواليالحكمإصوصلتالثانيوزوجة
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دونكانالذيالعهد،ولي،الثالثتحتمسعلىوصية

عمرانيةنهضةحكمهافترةشهدتوقدوقتها.الرشدسن

.سنموتالمهندسقادهاكبرى

ارتقىعشرةالثامنةالأسرةمنالثانىالنصفوفي

بأنوذلككبرىدينيةبثورةوقامالعرشالرابعأمنحوتب

وثنعبادةإلىمتعددةأوثانعبادةمنالدولةديانةحول

كإلهأتونسوىالمعبوداتسائرعبادةبإبطالواحد

فيهآموناسملوجودأمنحوتبمناسمهوتغييرللشمص

إلىعاصمتهنقلكما.بأتونالمنتفعومعناه،إخناتونإلى

آتو!أفقومعناها،اتونأختوسماهابناهاجديدةمدينة

فيهاعاناهلمالطبة،هجراوذلكالحاليةالعمارنةتلقرب

التاريخفىيعرفمابدأوبذلك.آمونكهنةمعصراعمن

جانبإلىشسهدالذيالعمارنةبعصرالقديمالمصري

إخناتونقادهاوثقافيةفنيةتحولاتوالدينيالإداريالتحول

نفرتيتي.الجميلةوزوجته

التيوفاتهفبعدطويلا.تدملمإخناتونثورةأنغير

إلىالنفوذعاد،آتونعنختوتومجيءالغموضيكتنفها

الدينية،الثورةوانعكعستالمصريةالملكيةعلىالكهنة

عئآمون،توتإلىاسمهالخليفةهذاتغييرفيمتمثلة

وهجرتأخرىمرةطيبةإلىالسياسيةالعاصمةوعادت

والعشرينعشرةالتاسعةالأسرتينوفي.أتونأخت

منالثانىرمسيص!وأمضى،الرعامسةأسرةمصرحكمت

فيالحيثيينحروبفيسنوات،عشرةالتاسعةالأسرة

أنهورغم.الشامفيمصرمستعمراتعلىللحفاظمحاولة

سلاماتفاقيةعقدأنهإلاالحيثيينهزيمةفيتمامايفلحلم

الكرنكفيمعابدهشيدحيثالعمرانإلىواتجه

وأبوسمبل.

ثانيالثالثرمسيسحكمبدايةفى.المتأخرةالفترة

لت!عوبباسمتعرفقبائلغزتالعشرينالأسرةملوك

مثلماالثالثرمسيسفصدهم،الشرقمنمصرالبحر

وفى.ليبيشخصبقيادةالغربمنآخرغزواصد

فيامونكهنةرئيسسلطانبدأالعشرينالأسرةأواخر

لقبأنبلغحتىالملكحمسابعلىيزدادالجنوب

يصبحاندونملكيةبألقابحريحورواسمهأحدهم

فعليا.ملكا

الأسرعهدبدايةمع،.مق0701عامحوالطومنذ

وتحولت،الملكيةالسياسيةالسلطةضعفت23-21

فيمصرأدخلالذيالحدإلىآمونكهنةإلىتدريجيا

نفسهسمندساسمهشخصونصب.سياسيركودفترة

علىوخارجهامصرشمماليفينفوذهطغىأنبعدملكا

العشرين،الأعمرةملوكآخرعشر،الحاديرمسيسنفوذ

فيتركزتالتيوالعشرونالحاديةالأسرةبدأتوبه

كبيركهنةحريحور،أسرةكانتالوقتهذافى.الشمال

نفوذوكانالصعيدفيشأنذاتطيبةفيآمون

حتىالنموفياخذاالجيشفيالليبيينالعسكريين

الثانيةالأسرةتأسيسششنقويدعىأحدهماستطاع

أيضا،الليبيةوالعشرونالثالثةالأسرةوتبعتها،والعشرين

علىنفوذهاوفقدتأيامهاعلىالدولةتفككتالتي

كانبينماالشمالعلىحكاماالليبيونوبقى.الأقاليم

.الجنوبعلىمهيمنينآمونكهنة

كوشيةأسرةوفدتالميلاد،قبلالثامنالقرنبدايةوفى

غزت،والعشرينالخامسةبالأسرةعرفتالسودانمن

جزءاإليهاضمتثمكوشتو،مؤسسهاأيامفيمصرصعيد

سايسحاكمتافنختمعصراعبعدالدلتامنكبيرا

بسطولما.والعشرينالرابعةالأسرةمؤسس،المصري

بالأسرةعرفواوحكموهامصرعلىسيادتهمالكوشيون

منوكوشمصرعلىحكاماوصاروا،والعشرينالخامسة

)نبتة(.نبتاالكوشيةعاصمتهممنبدلأنفسهامصر

بعمرانفترتهه!وتميزت.لهمعاصمةالعتيقةمنفواتخذوا

الاشوريينمعصرأعفىودخلوا.القديمةوكوشمصرفي

وتراجعواالأشمورسينأمامأخيراانومواأنهمغيرفلسطينفى

الأسرةلظهورالمجالأفسحمماكوشموطنهمإلىجنوبا

والعشرين.السادسة

منبمساندةمصرلعرشتافنختحفدةعاد

ابتداءوالعشرينالسادسةالأسرةوألسسواالأشوريين

خلفواقدالفرسكانالوقتذلكوفى.الأولبتحاو

يخلولم.الأدنىالشرقعلىالسيادةفيالأشوريين

فيتمثلتمشكلاتمنوالعشرينالسادلممةالأسرةحكم

الأسرةاعتمادبسببالمصريينوتذمرالصعيدفىثورات

والتهديداتالجيشفيالإغريقالمرتزقةعلىالحاكمة

يدعلى..مق52ءفىمصربفتحانتهتالتيالفارلممية

واصلتبأنهاوالعشرونالسادسةالأسرةوتميزتقمبيز.

حاولتوعبثا.بهوارتقتمصرفيالحضاريالبعث

القبضةمنالتخلصوالمتعاقبةالمتأخرةالمصريةالأسر

الإسكندرغزوكانتفبحتىلمأنهاإلاالفارلممية،

لمصر.المقدونى

البطلميةمصر

بعد..مق332عاممصرإلىالإسكندروفد

حتىمصرضمتثمومن،الفارسيالوالىاستسلام

المعابدالإسكندرزار.المقدونيةالدولةإلىالاولالشلال

مديخةأساسووضعحكمهدعائميرسيوأخذالمصرية

لحكممصريينولاةوعينلمصرعاصمةالإسكندرية

العراقإلىمصرغادرثم،والقبلىالبحريالوجهين



ريختامصر،342

نأإلا.هناكالفارسيةالحامياتمكتسحاوالهندوفارس

إمبراطوريتهتقسيمإلىقاد،.مق323عامالمبكرموته

بطليموسنصيبمنمصروكانتالجيشقادةعلى

بمصرالتامالامشقلالعلىعهدهبدايةمنذعملالذي

حولهاالمناطقعلىنفوذهوبحسصأفيهاحكمهوتثبي!

عهدوفى.خارجيةاعتداءاتأيمنوضعهلتأم!ت

منلتمتداتساعهاأوجمصربلغتالثالثبطليموس

.الأولالشلالإلىقبرصومنبرقةإلىفلسطيز

وخاضإفريقيا.مصرتتجاريةعلاقاتلهاوأصبحت

وباب!!سورياملكانطيوخوسمعالرائحربابطليموس

إلا..مق172عامرفحمعركةفىانطيوخوسفيهاانهزم

الشامفىمستعمراتهمفقدواماسرعانالبطالمةأن

البونيةالحربفىمنتصرينالرومانخرجأنبعدللرومان

عهدوفى..مق202عامقرطاجنةعلىوقضوا

كانت،.مقالثامنالقرنبدايةوفى،الثامنبطليموس

كمامصرخارجأراضيهافقدتقدمصرفىالبطالمةدولة

الأسرةأبناءوتنازعتف!ص!صتقدالداخليةسلطخهاكانت

الرالغبطليموسمنذمصروكانت.بينهمفيماالحاكمة

ملوكمنبدعمطيبةحولتمركزتداخليةثورةتعيم!

.الجنوبكطكوش

الحكمنظمعلىالتعديلاتمنالحتيرالبطهالمةأجرى

فرضواحيثالالهةمراتبإلىالملوكفرفعوامصرفي

الملكنائبوكان.أيديهمفياسسلطاتوجمعوا،عبادتهم

ولاياتإلىالبلادوقسموا.الماليةالشؤونعنالمسؤولهو

الأمورعلىيشرفيعسكلقائدوعليهاحاكممنهالكل

أقاليمعدةإلىولايةكلقسمواح!لكفيها.العسكرية

فكانتإغريقيةأغلبيةتسكنهاالتىالمدنأماأمراء.عليها

علىعملواعهدهمبدايةوفىبها.خاصةبمجالستحكما

وفرضوالصناعةالزراعةبتطويرالاقتصاديةالمواردتنمية

الجمركية.والرسومالضرائب

الرومانيةمصر

وكان،.مق51سنةمصرعرشإلىكليوباتراوصلت

والحربوقيصر،بومبىبينمحتدمايومهارومافىالصراع

أنهإلابومبيكليوباتراساندت.روماأبوابتدقالأهلية

قيصرفلاحقهالإسكندريةإلىوفرالصراعذلكفيانهزم

استطاعتكليوباتراأنغير.الإسكندريةودخلهناكإلى

قيصر.وقتلمعهالطيبةالعلاقاتمنجسراتقيمأن

السلطة،إلىأوغسطس!صعد)أنطونيو(أنطونىوبمعاونة

منالشرقيةالأجزاءعلىوالياأصبحالذي،أنطونىوتقرب

بينالعلاقةلبثتماثماكليوباترا،منالرومانيةالإمبراطورية

نأأخرىجهةمنوأوغسطسجهةمنوكليوباتراأنطونيو

عاممصرعلىالزحفإلىأوغسطسقادمما،تدهورت

مصروأصبحتوكليوباتراأنطونيعلىوانتصر..مق03

رومانية.ولاية

بصراعحفلتمصرفىالرومانيةالحقبةأنغير

الرومانساندأنبعد،والإغريقأجهودابينطويلدموي

فىالسابقةامتيازاتهممنالكثيرالإغريقوسلبوااليهود

ينظرونكانواالرومانأنرغم،البطلمىالعصر

اللغةأبقواوأنهم،إعجابنظرةالإغريقيةللحضارة

برحتماثممصر.فيالرسميةالدولةلغةالإغريقية

مصرإلىفلسطينمنتتسربأحذتأنالنصرانية

وقاد،الرومانمخاوفأثارمماالإغريقوسطوانتشرت

فىبالنصرانيةالدولةاعترفتحتىالإغريقاضطهادإلى

فرضتأنوبعدم(.337-)323قسطخطينعهد

-)937ثيودورالإمبراطورعهدفىمصرفىالنصرانية

المسيحالسيدطبيعةحولالكنيسةانقسامكانم(،593

هذاقاد.والملكانياليعقوبىالمذهبينوظهورالسلامعليه

دعائموتقويضالمجتمعتفتيتإلىالعقائديالخلاف

قدمم616عاموفىمصر.فىالرومانىالاستقرار

طويلايدملمفيهاوجودهمأنإلامصرإلىالفرس

الإسلاميالفتحكانحتىالرومانلسيطرةعادتحيث

.م642هـ،22عام

المصرية،الإداريةالنظمفيكثيراالرومانيعدللم

للشؤونمساعدونوله.السلطةرأسعلىحاكمافعينوا

لكلولاياتثلاثإلىالبلادقسمتثم.والقضائيةالمالية

فىزيادةفترتهمشهدتوقدقائد.يليهإقليمىحاكممنها

الصناعةفيوتطوراالمياهبصرفواهتماماالزراعىالإنتاج

فيالرومانأهدافأهمأحدكانلقد.الخارجيةوالتجارة

وماالحكمطبيعةأنغيرمواردها،واستغلالتنميةهومصر

تدهورإلىأدىاستقراروعدمثوراتمنإليهقادت

الموارد.تلكفيوقصوراقتصادي

الإسلاميةمصر

عهدفىالشامبلادفتحللمسلميناكتملأنبعد

وأمنوا،م635أهـ،4سنةفىالخطاببنعمرالخليفة

كونهابحكممصرإلىرالأنضاأاتجهت،هناكحكمهم

فيكبيراخطرايشكلونالذينالبيزنطيينقبضةتحت

أهلمعظمأنجانبإلى،الوليدةالإسلاميةالدولةجنب

البيزنطيةاسملطةمعدينىوفاقعلىيكونوالممصر

عليهمالمفروضةالضرائبلفداحةاستيائهمعنفضلا

الحكم.وقسوة

أربعةقوامهبجيمشمصرإلىالعاصبنعمروسار

واصلثمالعريم!علىالاستيلاءتمحيثرجلالاف
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بابليونحصنوحاصرالنيلإلىالصحراءعبرطريقه

إلىاتحهثمم426هـ،22عامالبيزنطيينمنعليهواستولى

منتمكنحصاروبعدانذاكمصرحاضرةالإسكندرية

الإسلاميةللخلافةمصردانتوبذلكعليها.الاستيلاء

عليها.والياالعاصبنعمرووعين

النظاممهامأوائلمنكان.جديدةإسلاميةعاعحمة

منلهلابدكانوبالتالى،جديدةدولةدعائمإرساءالجديد

تناسبتكنلمالإسكندريةلأن،للدولةحاضرةبناء

العرببنىموقعها.حيثمنالجديدالسياسىالوضع

عرفجامعامسجدافيهاوأسحسواالفسطاطمدينة

شبيهاوكان،العاصبنلعمرونسبةالعمريبالمسجد

الوأليفيهويلتقىالاجتماعاتفيهتعقدالذيالدولةبمركز

علىالجديدالإداريالنظامارتكزوقد.دولتهرجالبكبار

بالمسؤوليةيقومالإسلاميالوالىوكان،الإسلاميةالنظم

كان.المسلمين!مامةوالقضاءوالخراجالأمنعنالمباشرة

بنعمروانظر:.مباشمرةالخليفةقبلمنيعينالوالى

.العاص

للخلافةتابعةمصربقيت.الأمويالعصرفيمصر

تطوراالفترةشهدتوقدحكمها.فترةامتدادعلىالأموية

العربيةاللغةاتخاذجانبإلىوالعمارةالزراعةمجالاتفي

للدولة.رسميةلغة

ثم،الفسطاطمدينةتوسعتالأمولنالولاةعصروفي

العصرنهايةفيالتدميرأعماللبعضالمدينةتعرضت

آخرمحمدبنلمروانالعباسيينجيوشمطاردةأثناءالأموي

هذهجراءمنوكان.م075هـ،أ33سنةالأموسننالخلفاء

يليمماالفسطاطمنالشماليالجانبخربأنالأحداث

يشكر.جبل

علىللعباسيينالغلبةتمت.العباسيالعصرفيمصر

مروانبمطاردةقامالذيجيوشهمقائدعلىبنصالحيد

قتله.منوتمكنمصر،فيالأمويينالخلفاءآخرمحمدابن

الخلافةقبلمنمصرفيوالكأولعلىبنصالحواستقر

مصرولايةفيأبوعوفالأميرخلفهولما.الجديدةالعباسية

فيجديدةمدينةتأسيصرفيم752أهـ،35سنةشرع

فضاءأصبحقدكانالذيالفسطاطمنالشماليالجانب

العسكرلإيواءأسعستالمدينةهذهلأنونظراقفرا.

العسكر.سميتفقدالعباسيين

الولاةينزلهاظلللإمارةدارالسمكربمدينةوشميدت

م785أهـ،96سنةصالحبنالفضلبهاوبنىالعباسيون

كانأنهإليهالإشارةتجدرومماالبقاء.لهيكتبلممسجدا

علىأطلقكماتمامامصر،اسمالمدينةهذهعلىيطلق

.الشاماسمدمشق

حتىالعباسيينالولاةعهدفيالجديدةالمدينةتوسعت

موسىالواليعهدفيالبلادوازدهرتبالفسطاطاتصلت

الصراعأنإلافيها.والأقباطالمسلمونوتعايشعلىابن

السياسيةالحياةعلىانعكسوالعلويينالعباسيينبين

عبداللهبنمحمددعوةبعدخاصةمصرفيوالفكرية

وماوثائراإسلامياداعيةكانالذيبالمهديالمعروف

منالدعوةعلىابنهمواصلةثم،ونجاحقبولمنصادفت

مصرفيثورةاندلعتم،825هـ،012سنةوفي.بعده

الحسينبنطاهربنعبداللهأرسلالذيالمأمونالخليفةأيام

والياعينثم،الفسطاطعلىالأميرواستولىلإخمادها.

مصر.على

الفرصةالعربجزيرةمنعربيةعناصروجدتوقد

بها،العملفرصوفرةبسببمصرإلىللنزوحسانحة

المعتصموبمجيء.الإبلوتربيةوالتجارةبالزراعةفعملوا

تولىالعباسيةالدولةفىالأمورمقاليدالتركأخوالهوتولية

نوابهميولونكانواالذينالأتراكالولاةمنعددمصرأمر

غيابهم.عندالدولةأمورعلىأحيانا

فيمصرإلىطولونبنأحمدجاء.الطولونيةمصر

إقطاعهاصاحب،باكباكعنوكيلام868هـ،254

عادةمنوكان.طولونبنأحمدأمزوجالأخيروكان

ويرسلوأالخلافةعاصمةفىيقيمواأنالإقطاعياتأصحاب

حكمآلباكباكقتلولما.ولاياتهمعلىعنهمينوبمن

بنأحمدصهرالآخرهووكانلياركوج،إلىمصر

إليهأسندتثممصر.حكمعلىوكيلافأبقاه،طولون

مصر.بحكماستقلأنلبثوما.الإسكندريةولاية

الشامإلىمصرحدودلتتجاوزالطولونيةالدولةوتوسعت

ابنحكمفترةوكانت.إقليميةقوةإلىوتحولتوبرقة

إدارةفيهاأرسى،حضاريوازدهارتأسيسفترةطولون

الأدبيةالحركةازدهرتكماصارماحكماونظمقوية

والفكرية.

إذندونخمارويهابنهبعدهالأمرتولىوفاتهوبعد

انعدامأوضعفإلىيشيرممابغداد،فيالخلافةمركضمن

حاولوحينمصر.فيالأمورمجرياتعلىالمركزسلطة

حظيرةإلىوإعادتهادمشقعلىالاستيلاءالموفقالخليفة

حاربوهالذينبالطولونييناصطدمالعباسيةالخلافة

الخليفةوأرغمواالشامبلادكلعلىسيطرتهموبسطوا

مصرولايةعنلهمفيهشنازلصلحعقدعلىالعباسي

.والشام

خمارويهوفاةبعدضعفتالطولونيةالدولةأنغير

مصر.امشعادةفيالقديمحلمهابغدادفيالخلاقوراود

خمارويهبنهارونقتلأنبعدذلكلهمتموبالفعل

الخلافةمركزفيالخلفاءضعفأنإلآ.والدهخلفالذي
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محلجعلهامصرفيالولاةبينالمتصلةوالصراعات

شمافيفيدولةاسسواقد!سانواالذينالفاطميماتأطماع

علىسارتالأمورأنغير882.هـ،926فيإفريقيا

آخر.نحو

ملوكالإخشيدي!ت،أبناءأحدكان.الإخشيديةمصر

قبلمنطبريةعلىوالياطغجلنمحمدواسمه،فرغانة

بأمرمحمدتولىأنلبثماثمومصر.الشامواليت!لجت

أنهإلا.م349هـ،323سنةمصرأمرالعباسيالخليفة

علىواسعتوليبمصرواممتق!!الخليفةعلىتمردماسرعان

أ،جزاء1كانتالتيالشاممنأجزاءإليهوضمالحجاز

صلحاعقدبعدها.الحمدانيينقبضةتحتمخهاالأخرى

مصرولايةأثرهعلىتولىباللهالمتقيالعباسيمإلخليفة

أحدكلف!م469هـ،334عاموفاتهوقبيل.أحثحاموا

وبقىالقاصر.ابنهعلىأ!صايةباكافورا،ويدعىأتباعه

تمردعلىيقضىأنواستطاعلمصر،الفعليالحاكمكافور

غزوحاولالذيالحمدانيالدولة!ميفوحاربداخلي

المعزأيامفيللفاطميينمحاولةكافورصدكمامصر.

أقام،الاولالطرازمندولةرجلكافوركان.اللهلدين

والزراعيةالتجاريةالبلادمواردونمتكبيرةعمرانيةنهضة

.عهدهفي

الحكمشأنفضعفم679هـ،357مشةكاشورتوفي

علىدائماأعينهمكانتالذينالفاطميونووجد،بعدهمن

الخلافةومركزخاصةعليها،للهجومدمحانحةالفرصةمصر

أصيةأضااأصسةاوفي.البيزنطي!تلغاراتمشغوأ!بغدادفي

مصرأصقلياجوهرغزام(969هـ،)358كافورلموت

الإسكندريةعلىوامحتولىفاطميجيشرألم!على

مقاومة.دونالفسطاطلهوسلمت

إلىالطرية!مفتاحمصركانتلما.الفاطميةمصر

يراودحلماظلتفقد،الشريفينوالحرمينالحجاز

عامتونعهرفيدولةأقامواأنبعدالفاطميين

حكصتالتيالأغالبةأسرةعلىقضواوم909هـ،792

جوهرالعشقرأنوما.أحبا!مييناعننيابةالإسلاميالمغرب

لتصبحالقاهرةبناءفيشرعحتىمصرفيالصقلي

منالقريبة)ا!نصورية(المهديةمنلدلآللدوأسةحاضعرة

ويحونمصرح!صمأجؤمنالقاهرةإلىالمعزانتق!!.انالقيرو

وقتهاوصلواأ!ذيناأ!قرامطهةاتقدموأجوقفالحجازمنقريبا

بعاصمتهينعملمالمعزأنإلا.الشرقيةمصرحدودإلى

ابنهليخلفه!شواتثلاثبعدبهاتوفىإذطويلاالجديدة

أ!زيز.ا

يحاربهـوهو386سنةأسشامافيالعزيزتوفي

الأمنسادالذياللهلأمرالحاكمابنهفخلفهأجيزنطيين،ا

ورجلامتزمتاحاكماكانبأنهعرفأنهإل!،أيامهفي

التيالقصةصاحبوهو.أصشخصيةامنفصممتناقضا

يعثرولمبعديعدولمقصرهمنأسلةذاتخرجإنهتقول

!متعمتهتولتالذيالظاهرابنهبعدهجاءأثر.علىله

مقدرةأظهراوقد.عليهوصيةالوقتلبعضالولايةالملك

المستنصرعهدأنإلاورخائها.تطويرهارالدولةإدارةفى

فترةكان-عاماستينولايتهدامتالذي-بعدهمامن

والخوفالمجاعاتفيهلحمادتهائلاقتصاديتدهور

السلطةإلىقفزواأنالجندلبثماثما.والأمراضوالنهب

أبناءبعضمنهمطائفةساندتحيثبينهمفيماوتنازعوا

يشبهمافيالبلاددخلتوبذلك،اخريندونالخلفاء

ال!هلية.الحرب

الشامحدودعلىظهرالصليبيونالأثساءهذهفى

.عسقلانفيالفاطمىبالجيشوالتقواالقدسواحتلوا

أنوالتناحرالخلافيمزقهاالفاطميةأ!ةأسدرواطبيعياوكان

كانالوقتذاتفيبكاملها.الشاموتسقصأجيشهاينهزم

شماليولاةواستغل.بها!ربصونأصنيزالاالسلاحقة

إزاء.بولاياتهمفا!شقلواالدولةحالأجهإصارماإفريقيا

يطلبكلالخلفاءأبناءوتناحرالمركزسلطةاهتزتذلك

أجنبية.قوةدعم

حضاريةنهضةالفاطميالعصرفيالبلادشهدت

منالكثيربناءتمفقد.الحياةجوانبمختلفعمت

الغربيكالقصروالخلفاءللخلافةمقرالتكونالقصور

الجوامعمنعددوشيد.القاهرةفياللؤلؤةوقصروالشرقي

أهمها.هوم719هـ،361افتئفىأسذياالازهركان

الزراعةأساليبطورتأسفاطمياالازدهارصتراتوفي

البلادشهدتكذلك.الترعوشقتالمزروعةاشقعةفزادت

وازدهرت.النسئوالمعادنصناعةشملتصناعيةنهضة

ميناءأصبححيثالأحمرالبحرعبرالحجازمعالتجارة

مصرتجارةبناتصالونقطةمهماتجاريامركزاعيذاب

هيكلعرففقدالإدارةمجالفيأما.أصشرقاوتجارة

جانبإدارةمنهاكلتتولى)وزارات(دواوينعدةالدولة

بنىكذلكالقضاء.،المالبيت،الشرطةالجيعش،:مع!ت

جانبإلىضاربابحرياوأسطولأق!رياجيشاالفاطميون

البحرعلىعدنإلىوصلالذيأضجارياأسطهولهم

أقامواثم.المتوسطالأبيضأجحرافىوصقليةالأحمر

الاحتفالاتونظمواالشوارعورصفواالعامةالحدا!ت

نهضةعهدهموشهد.الدينيةالمناسباتفيوالمهرجانات

انشأوهالذيالأزهرالجامعحولوامافسرعانكبيرةعلمية

بمكتبةوزودوهجامعةإلى،الشيعيالمذهبتعاليملنشر

هائلة.

نجمبنيوممفهوالأيوبىالدينصلاح.الأيوبيةمصر

عنودمشقحلبلولايةآباؤها!حتقلالذيأيوبالدين
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الفاطميينولاةبينالصراعاحتدموحين.السلاجقة

بينما،لنصرتهبالصليبيين،ضرغاموهو،أحدهماستنجد

دمشق.حاكمالديننوردعمشاور،وهوألاخر،طلب

جيشقيادةشيركوهوعمهالدينصلاحإلىالأخيرفأوكل

المشطاعمصر.احتلالمنالصليبيينومنعشاورلمناصرة

القصرين،معركةفيالفاطميالخليفةهزيمةالدينصلاح

الفاطميين.الخلفاءآخرعلىقضىوبالتالى

حكمهمنالأولىالفترةخلالالدينصلاحعلىكان

علىيقضىأنأم(أ-916174)565-.7ءهـ،

ناحية،منالصعيدفيتمركزتالتيالفاطميةالمقاومة

مصرلهتتبعالذيدمشقحاكمالديننورإثارةوتجنب

أماميصمدأنعليهكانكما.أخرىناحيةمنرسميا

استطاعفقد،تمنىكماالأمورسارت.الصليبيالغزو

نوروتوفيالصعيد.فيالفاطميالخليفةأعوانعلىالقضاء

الدينصلاخأمامالبابففتح،دمشقفيفجأةالدين

فىوهزمهمالصليببنعلىعرجثم.دمشقعلىللامشيلاء

الصليبيةالحملاتوفشلت.أم187هـ،583سنةحطين

عامالرملةصلحكانحتى،الشامعنجلائهفيالمتكررة

قبضةمنفلسطينبهانتزعالذيأم291هـ،588

الصليبيين.

ما391هـ،958عامدمشقفىالدينصلاختوفي

فيعهدهفيالدلتاسقطتالذيالعادلأخوهوخلفه

لحربهمجيع!بتجهيزالكاملابنهوقام.الصليبيينأيدي

حسمتمعركةفيالمنصورةعندبهمالتقىحيث

هـ،618عامصلحبعدهاوعقد،الأيوبيينلصالح

أنهمغيرالدلتا.منالصليبيونأثرهعلىخرجأم122

قيادةتحتفلسطينعلىأخرىمرةالكرةعاودوا

صلح.بعقدأيضاانتهت،الثانىفريدريكالإمبراطور

الملكتنازعام238هـ،635عامالكاملوفاةوبعد

يوبالصالبنابنهبتولىالأمروانتهىأبنائهمناثنانبعده

وفي.المماليكمنأبيهوجندجندهبمساعدةالسلطة

احتلصليبىبجيشفرنساالتامئملكلويسقدمعهده

عندئذالدلتا.فيوتقدمأم942هـ،476عامدمياطبه

العراقمنقدمشاهتورانابنهأنإلا،أيوبالصالحتوفى

منجلهكانبجيشكبيرةهزيمةبالصليبيينوألحق

نأبعدالمماليكعلىانقلبشاهتورانأنغير.المماليك

زوجةوتوليةقتلهتدبيرسوىمنهمكانفماالنصر.حقق

الدرشعجرةأنمنالرغموعلى.مكانهالدرشجرةأبيه

الخليفةأنإلاحكمها،بدايةفيإداريةمقدرةأثبت!

فتنازل!بولايتها،الاعترافرفضبغدادفيالمستعصم

الدينعزيدعىمملوكيلأميرالحكمعنباختيارها

المماليكأمراءبنصراعونشأ.تزوجتهأنبعدالتركماني

الشامواليالناصرالملكفانتهز،الولايةعلىمصرفي

الدينعزأنإلامصر.علىوزحفالفرصةتلك

الشاموضمهزيمتهاستطاعبالمعز(لقب)الذيالتركمانى

قتلفقدطويلاذلكبعدالمعزولايةتدمولم.دولتهإلى

بعدعليهغيرةالدرشجرةبتدبيرام257هـ،655عام

الأمرفتولى.الموصلمنأميرةمنالزواجعلىعزمأن

علىالمغولأغارالأثناءهذهوفي.الديننورابنهبعده

القادةقررعندها.المعستعصمالخليفةوقتلوأبغداد

وتوليةالديننورخلعمصرفيوالعسكريونالسياسيون

نجحوبالفعل.المغولىالغزولصدقطزالمظفرالملك

عينمعركةفيهول!كو،بقيادةالمغولهزيمةفيالمماليك

.جالوت

إلىمصرفيالمماليكدولةتنقسما!لملوكية.مصر

الشراكسة.المماليكفترةثمالبحريةالمماليكفترة:فترتين

أدىالذيبيبرسالمملوكىالقائدبظهورفتبدأالأولىأما

الدورظلوفي.جالوتعينفيتحققالذيالنصرفىدورا

الحكمإلىبيبرسوصل،الدولةإدارةفيللمماليكالمتعاظم

أحدتوليةطريقعنالعباسيةالخلافةفيهاوبعثمصر،في

عقدثم.الخلافةمركزالقاهرةواعتبر،خليفةالمعتصمأبناء

منالولاية،قلاوونابنةمنتزوجالذيسعيدلابنهبيبرس

بالحكم.تنفردأناممتطاعتقلاوونأسرةأن.غيربعده

وفدواالذينالتتاربعدهمومنالشامفيالصليبيينوحاربت

كذلكفهزمتهم،وفلسطيندمشقعلىوامشولوافارسمن

دخلتقلاوونالناصرموتوبعد.أم303هـ،307عام

المغولوعاود،وإداريلمسياسيضعفمرحلةفيمصر

ومما.لهماستقرتحتىالشامتهديدتيمورلنكإمرةتحت

سقوطشهدتقدالبحريةالمماليكفترةأنذكرهيجدر

كتبواوبذلك،الصليبيينأيديفيكانالذيعكاحصن

.للشرقالصليبىالاحتلالنهاية

المماليكفترةمصردخلتبرقوقالسلطانوبمجيء

تنظجمها.وإعادةالبلادتأمينفىبرقوق!وقدالشراكسة

اللهوفيانغماسهعليهأخذالذيفرجالناصرابنهخلفهثم

قتله.فيالخليفةيستفتيأنالمؤيدوالدهأمراءأحدقادمما

مكانه.المؤيدوعينقتلوبالفعل

فأعادأم،514هـ،818عامالسلطةإلىالمؤيدوصل

منكانالسلاطينبعضوخلفهوسلطتها.الدولةهيبة

قبرصملكتهديدأوقفالذيبرسبايالسلطانبينهم

قايتبايالسلطانبعدهالحكموتولى.المصريةللسواحل

وقد.الشراكسةالحكامأهمأحدبحقيعدالذيالمحمودي

إلىسياسيااستقراراسنة()33الطويلةحكمهفترةشهدت

البحرجزرفىالصليبيينضدالتأديبيةحملاتهجانب

المتوسط.الأبيض
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المماليكلينالنزاعاحتدمخشقدمالملكعهدوفي

العثمانيونحسمهحتىكذلكواستمر،العثمانيينوالأتراك

أصلدولةمصروضما،اطملوكيةالسلطةأصةبازالصالحهم

.م7151هـ،239عامالعثمانية

المعمارية،منشاتهابجمالالمملوكيةالفترةاشتهرت

،الشامفىالبيزنطيةبالعمارةمتأترينالمماليككانفقد

فنيةإبداعاتوقصورومساجدقلاعمنمبانيهمفجاءت

مسجدمصرفيمنشآتهمومن.والنحتالعمارةفى

قلاوونوقبةالجما!قلعةوقايتبايومسجدبيبرسالظاهر

ورشيد.الإسكندريةمناراتكذأك.مدفنهحوتالتى

الجسوروبنواالترعوشمقوا،بالزراعةالمماليكواهتم

كذلك.المحاصيلمختلففىوفيراإنتاجاالبلادفشهدت

كماالمنسوجاتصناعةونهضتبالتعدينالاهتمامزاد

وعقدتوتنظيمها.الأسواتبانشاءالمحليةالتجارةنظموا

أسحرواالأحمراالبحربلادمعالدوليةالتجاريةالمعاهدات

فيالصالحالرجاءرأساكتشافأنإلا.المتوسصأالأبيض

منجزءاحوأالاكتشافاتعهدبدايةفيإفريقياجنوب

مماال!صتيرمصرأفقدمماالطرية!ذلكإلىالشرقتحارة

أ-أ!ذياالأمراموقعها،بح!صمالتجارةتلكمنتجنيهكانت

نظامللمماليكوكان.أعسويساقناةحفربعدإلاتسترده

الإداريأضظاماطورواكما،أ!لايةافيعهدهمعلىمتطور

شؤونلإدارةالأمراءوظائففاستحدثوامصر،فىالسائد

تنظيموتمعهدهمفيالأمنوظائفوتخصصتالدولة

والمظالم.القضاءونظامالبريد

علىوعملواالمدارسوإنشاءببناءكذلكالمماليكاهتم

قدالمماليكأنالمؤرخينبعضويعتقد.والمعرفةالثقافةنشر

العالمعلىوأضفوامجدهاالإسلاميةللخلافةأعادوا

طويل.زمنمنذيعهدهمالموهيبةازدهاراالإسلامى

عامالقسططينيةالفاغمحمدفتح.العثمانيةمصر

شرقيعلىنفوذهمالعثمانيونوبسطأم453هـ،857

منلهملابدكانوعندها.المتوسطالأبيضالبحر

بنفوذيتمتعونيزالونلاكانواالذينبالمماليكالاصصدام

وكانت.المتوسطالأبيضالبحرجزروبعضالشامفي

محاولةفىفارسفىالصفويينمعاتصالاتكذلكلهم

انتصاروبعد.النالتشةالعثمانيةالدولةاستفحاللوقف

فيبالمماليكالتقواالمشرقفىالصفويينعلىالعثمانيين

التىأم651هـ،229عامالشامفيدابقمرجمعركة

العثمانيونتابع.العتمانيينحليففيهاالنصركان

المماليكوحاولوسيناءفلسطينإلىجنوباتقدمهم

كتبتالحديثةالعثمانيينأسلحةأنإلادولتهمعنالدفاع

مصرودخلتالمماليكدولةونهايةالمهراعذلكنهاية

العثمانية.الدولةحظيرة

مصرعلىوالياالمماليكأحدسليمالسلطاننصب

وإداريينالمناطقعلىحكاماأمرائهمبعضوجعل

الكبيربكعليويدعىهؤلاءأحدواستطاع.للمقاطعات

هـ،أ177عاميصبحأن،جورجىأصلإلىيعودالذي

انشغالبكعلىاستغلمصر.كطشخصيةثافيأم763

بمصر،استقلالهفأعلنروسيا،معبحربهاالعثمانيةالدولة

ينبعإلىالسويسمنأبحرتحملةأعدأنأبثماثم

الشامبهغزاجيمثئاجهزبعدهاالحجاز.علىواستولت

عليهتآمرالذهبأبوبكمحمد"ضائدهأنغيردمشة!قدخل

إمارتها.هووتولىمصرولايةعنوعزأسه

مصرعلىالفرنسيةالحملة

مأ978)يوليوالفرنسيةالثورةاندلاععند

الأطرافالمتراميةالعثمانيةالإمبراطوريةكانتهـ(أ02)4

الفسادتفشىجانبإلىالأقاليمحكاموتمردبالثوراتتعج

الثورةأريستأنبعدالفرنسيينتفكيراتجه.الح!صاموضعف

الطريقعلىقبضتهالتحكممصرفيقواعدهاأغرنسيةا

بينتوصلقناةوتشقالأدنىالشرقعبرأغديماالتجاري

التيبريطانياوكانتوالأحمر.المتوسطالأبيضأجحرين،ا

الرجاءرأسعلىسيطرتقدالصناعيةأصتورةامنهاانطلقت

أوروبا،فيانتصاراتهامنفرنساخرجتأنوما.الصالح

علىفاستولىمصرإلىبجيشهنابليونابحرحتى

معركةفيالمماليكوهزمالقاهرةنحووزحفالإسكندرية

معبحريةمعركةدخلواالبريطانيينأنغير.الأهرامات

الفرنسسى.الأسطولتحطيمإلىخلصتالفرنسىالأسطول

نأخلالهحاولواالوقتلبعضمصرفيالفرنسيونبقى

كعاملوجودهااستغلالومحاولةفيها،بقاءهميؤمنوا

فيأمورلكسبالأخرىالأوروبيةالقوىعلىضغط

إنجلترابينالطريققطععنفضلافيها،طرفهمأوروبا

العثمانيينبأننابليونعلموحينالهند.فيومستعمراتها

وقضىبمهاجمتهمبادرمصر،لغزوالشامفىجيشايعدون

القائدإمرةتحتمصرتاركافرنساإلىعادثمجيشهمعلى

أهـ،215عامحتىهناكبقىالذيكليبرالعسكري

بعدهالقيادةالتطعنا.الحلبىسليمانقتلهحيثأم008

قلةبسببالبلادإدارةفيفشلالذيمينوالجنرالإلى

بجلاءالأمرلينتهيوالإداريةالعسكريةبالأموردرايته

علىبناءام108أهـ،216عاممصرعنالفرنسيين

العريم!.اتفاقية

مصرفيالفرنسيينإقامةقصرمنالرغموعلى

الأهمية.بالغةكانتآثارهاأنإلاالفترةتلكواضطراب

نشرتوعلميةمفصلةبدراسةالفرنسيونالعلماءقامفقد

وكشفواالصحفبعضوأنشأوامصروصفكتابفى



الضعفنقاطكثمففيساهمواكماالآثار،منعديدا

مصر.فىالعثمانيةالإدارةفيوالخلل

والمكونةالمتحالفةالقوىتنازعتالفرنسيينجلاءبعد

رأىمصر.حكموالمماليكوالعثمانيينالإنجليزمن

بتولىلينتهىالصراعمنالانعسحابنها!هفيالبريطانيون

رئيساعلىمحمدوكانمصر،فيالحكمعلىمحمد

القادمةالعثمانيةالحملةفىاششركواالذينالألبانللجند

المماليكذلكيرضولممصر.منالفرنسيينلإخراج

القلعةمذبحةفيعليهمقضىحتىمعهمفتصارعبالبم

شماليإلىمنهمنجامنوهربأم181هـ،1226عام

.السودان

مصريحكمعليمحمد

لحملةمصرتعرضتام708اهـ،222عامفي

العثمانىالسلطانعلىالضغطبغرضفريزربقيادةبريطانية

الحملةوأستطاعت.الفرنسيينمعاتفاقأييعقدلالكي

إلىوتقدمت،محدودةمقاومةبعدالإسكندريةتنزلأن

بهجومفوجئترشميد،بمدينةمرتعندماأنهاإلا،القاهرة

محمدوكانردها.استطاعوأالذينالسكانمنمكثف

.القتالفيللمشاركةالجندمنكتيبةأرسلقدعلى

ذلكلنفسهعلىمحمداحتسبرشيد،أهلوبانتصار

بتنظيمحكمهيدعمأخذذلكبعد.نفوذهوبسطالنصر

نظاماأنشأكما.يدهفىالأموربتركيزالإداريالجهاز

بالخبراتواستعانمصر،فيمرةلأولحديثاتعليمئا

البلادأبناءوأرسلالإصلاحاتمختلفإجراءفيالأجنبية

الخبراءوجلبالحربيةالمدارسوأنشأأوروبا.فيللتخصص

عسكريةبحريةوبنىضباطهلتدريبفرنسامنالعسكرلمجين

الزراعةعلىطرأالذيالهائلالتطورجانبإلىومدنية

السدود.وإقامةالترعوشقالأراضىمنمزيدباستصلاح

إثرهاعلىتخلىالمحليةللصناعةتطويرحركةقادكذلك

حركةونشطتالخارجمنالصلعمنكثيراستيرادمن

حدشاجيشايؤسسأخذثم.والدوليةالمحليةالتجارة

نأواضحاوكانعظمىإمبراطوريةوبناءحكمهلتوطيد

عننيابةليحكملاملكاليؤسسجاءقدعليمحمد

العثماني.السلطان

العربيةالجزيرةشبهإلىجيشاعلىمحمدأرسل

شمالبهضمآخربجيشوبعثأجزائها،معظمفاحتل

ابنههناكفقدقدكانوإن،دولتهإلىالسودانوأواسط

فطنمرالمكبقيادةالسودانيونأحرقهالذيإسماعيل

بناءفيحلمهعلىلمحمدتحققوبذلك.شنديمنطقة

انظر:المباشر.العثمانيالنفوذعنبعيدةكبيرةدولة

الثانية.السعوديةالدولة

347رلختا،مصر

،أحفادهمنمجموعةعليمحمدبعدمصرحكم

خططبعضهه!إكمالحاولوقد.وإسماعيلوسعيدعباس

محليةكثيرةأحداثاأنإلا،حديثةدولةبناءفيعلىمحمد

قناصلتدخلكانكماأحيانا.سبيلهماعترضتودولية

أحياناوإلغائهمواستبدالهمسياستهمفيالعظمىالدول

فىأثراالديونوتراكمالاقتصادوتدهورالتنميةلخطط

الآسيويالجزءمنانسحابهمكانثم.المسيرةتلكتعطل

مقدراتتباينمنالرغموعلى.عليمحمدإمبراطوريةمن

عدمفيالتقواأنهمإلا،إنجازاتهموتباينالحكامأولئك

استقلالعلىحرصهموفيالعثمانيللبلاطولائهم

دولتهم.

حفرهوالفترةتلكفىمصرفيأنجزمشروعأهمكان

قاد.إسماعيلالخديويعهدفيأنجزالذيالسويسقناة

والشرقأوروبابينطريقأقصرإيجادإلىالقناةحفر

مماالممرذلكعبرالأموالورؤوسالتجارةتدفقتوبالتالي

مصرحدودمدإسماعيلوحاولاقتصاديا،مصرانععق

فاستعانمصر،فيالحياةشمريانالنيلمنابعوتأمينجنوبا

منكانوإن-،دولتهبحدودوصلواأجانببمستكشفين

قناةانظر:.البحيراتمنطقةإلى-فقطالاسميةالناحية

السويس.

فيحقيقيةنهضةقادإسماعيلأنمنالرغموعلى

الإنجازاتمنالكثيرفيالفضليرجعوإليهمصر،

الكيانذلكعلىالحفاظأنإلاشهدتها،التيالحضارية

وأضطرتهالخزينةأفرغتماليةالتزاماتعليهفرض

عزلوإلى،الدائنةالدولتدخلإلىقادمماللاقتراض

الغربية.الدولقبضةتحتالبلادوإدخالنفسهإسماعيل

هـ،أ692عامالخديويةتولىالذي،توفيقعهدوفي

القطاعاتوتذمرتتدهورهالاقتصادواصلام،987

هـ،ا892عامالعرابيةالثورةفاندلعتالجيعقبمفيالمصرية

المطالبتلكوقوبلت،كثيرةباصلاحاتمطالبةأم881

للدولالحيويةالمصالحأنإلاالخديويبموافقةالبدءفي

مصرواحتلالللتدخلبهادفعتبريطانياوبخاصةالغربية

الثورةاندلعتالأثناءهذهوفي.أم882هـ،أ992عام

تلوالواحدةالسودانيةالمدنوسقطتالسودانفىالمهدية

وقتلالخرطومالعاصمةدخلواثمالثوار.أيديفىالأخرى

.ام885هـ،ا303عامغوردونحاكمها

لمصرالبريطانيالاحئلال

سيطرةتحتالبريطانىالاحتلالفترةطوالمصربقيت

عينالوقتذاتوفىمصر.خديويعنهمينوبالعثمانيين

مسؤولياتلهوأوكلواعنهملينوبمعتمداالبريطانيون

الذيكرومراللوردهوالمعتمدينهؤلاءأولوكان.كبيرة



ريختامصر،348

بتسريحكرومرقام.أم883أهـ،103عامالأمرتولى

أسسعلىوجديدجي!قوت!صينعرابىساندالذيالجيش

علىتحسيناتوأدخلاستشاريةمجا!وكؤن.جديدة

إصلاحاتوأجرىالأهليةالمحاكمنظامبإدخالالقضاء

ذلكأثناء.فائضإلىالميزانيةفيالعجزحولتاقتصادية

الدوأسةعلىللقضاءكتشنربقيادةحملةبريطانياأرسلت

انتهتمعاركعدةالحملةتلكخاضتوبالفعل.المهدية

.ام998هـ،أ317عامالمهديةدولةعلىبالقضاء

عامأضانىاعباس!ابنهمصرخديويةعلىتوفيقحلف

كرشمرمعصدامفىال!خيرودخلام298هـ،أ031

كانألاثناءهذهصى.الوزاراتوتشكيلإقامةإلىامتد

بقيادةالوطنىالحزبفبرزباضطرادينموالوطنيالشعور

الشعورلإلهابدنشوايحادثةواستغ!!كاملمصصفىأ

كتشنرأصبحأم119هـ،أ033عاموفى.الوطني

اندلعتثمكرومر.خلفالذيجروممتمنبدلآمعتمدا

طرفعلىتركيافيهاكانتالتىالأولىالعالميةالحرب

الحمايةتحتمصروضعتذلكإزاءبريطانيا.معنقيض

الخديويوعزلفيهاالعثمانىالدوروانتهىالبريطانية

هوبريطانيساممندوبإلىبكاملهامصرإدارةوتحولت

ادىالتي،م9191هـ،أ337ثورةتفجرتثم.مكماهون

عاموفيبارزا.دورازغلولسعدالوطنيالزعيمفيها

!ممقيدااستقلالأمصرمنحتأم،229أهـ،341

ودخلتمصر.علىم!!االأولفؤادبعدهنص!بريطانيا،

خلالهت!صرتبريطاليامعنزاعفىالوطنيةالحرحصة

هـ،أ35هعاموفي.المتعاقبةالحكوماتاستقالات

أطاحتالذيفاروتابنهليحلفهفؤادالملكتوفيأم369

.أم529هـ،أ372عامالأحرارالضباطحركةبه

المعاصرةمصر

خرجتالتيالعربيةالجيوشأحدالمصريالجيحقكان

الفترةوكانت.أم489اهـ،368عامحربفىخاسرة

وإقالةتكوينشهدتقدالثانيةالعالميةالحربأعقبتالتي

لينالخلافاتوتفاقمتمصر.فيالوزاراتمنعدد

علاقتهاوساءتناحيةمنبينهافيماالسياسيةالأحزاب

الكبرىالمصريةالمدنوعمت.أخرىناحيةمنبالقصر

حافةعلىالبلادوكانت.شععبيةوانتفاضاتمظاهرات

.واقتصاديسياسىانهيار

المناخهذاوصعطهـ.أ372م2591يوليو32ثورة

مصرفىالأمورمقاليدعلىالضباطمنمجموعةاستولت

رأسعلىوكانهـ.أ372،أم529يوليو23في

النظامالعسكريونألغى.الأولفاروقالملكيومهاالسلطة

.العامنفصرمنيوليو26فىبالتسحيالملكوطالبواالملكي

رئاستهنجيبمحمداللواءتولىالذيالجديدالنظاموبدأ

اللإصلاخقانونأولهاكانال!صلاحاتمنمجموعة

والذي،أم529هـ،ا372عامصدرالذيالزراعى

علىوقضىالأراضيمالكيالأفرادعددمنضاعف

التيالامشثمارقوانينصدرتثم.الإقطاعيينالملاكسلطة

مصر.فيالأجنبيةالأموالرؤوساستثمارعلىتشجع

نجيبمحمدأقيل،أم549نوفمبرأهـ،374عاموفي

رئيساانتخبحتىبالإنابةسلطاتهعبدالناصرححالوتولى

.أم569هـ،اء37عامللجمهورية

باندونجفىانعقدهـ،أ374،أم559عامأبريلوفى

ضمبهدفالانحيازعدملحركةمؤتمرأوللماندونيسيا

الشرقيالمعسكرينصراعمنالحيادعلىتقفانتىالدول

السياسيةمشاكلهالحلبينهاأطتعاونصيغةلإيجادأنحربيوا

الدولي.الصراعمنموحدةمواقفولاتخاد،والاقتصادية

بقراراتخرجالذيالمؤتمرهذافىبارزدورلمصروكان

الصلاتلضعفبدايةالمؤتمرذلككانوربما.وبساءةقوية

نفوذهتحتمصركانتالذيالغربىالمعسكرولينبينها

سابقة.بريطانيةمستعمرةكونهابحكم

إعادةإلىمصرفيالجديدةالسياسيةالقيادةنيةاتجهت

تحتاجهمابيعهاالغربمنفطلبت.وتسليحهجيشهابناء

هذاأنبحكمذلكرفضالغربأنإلا.أصسلاحامن

التيالوليدةأليهوديةالدولةنحويومايوجهربماأسسلاحا

إلىالاتجاهسوىالمصريةالقيادةأماميكنوأ"ا.يحتضنها

أهـ374ام،559سبتمبرفىفعقدت،أصشرقياالمعس!

(.)السابقةتشيكوسلوفاكيامنالأسلحةلشراءصفقة

الشرقي.المسمكرمعاقتصاديةلعلاقاتفاتحةذلكوكان

الدولمنوالوارداتالصادراتأثرهاعلىفتضاعفت

وإليها.الشرقية

الغربيةالدولإلىقبلمنتقدمتقدمصروكانت

تتلخصالمشروعجدوىوكانت.العاليالسدبناءبتمويل

الزراعيةالرقعةوزيادةالبحرفيالمهدرةالنيلمياهحجزفي

السكانفيالهائلةالزيادةبينموازنةوإيجادمصرفي

كهربائيةطاقةتوليدجانبإلى،الغذائيةوحاجتهم

تمويلالغربيةالدولورفضت.المستقبليةالصناعيةللمشاريع

بهتقدمقدكانعرضاالدوليالبنكوسحب،المشروع

عنالسدبناءمصرقررتعندها.التمويلفيللمساهمة

السد.بناءفىعائداتهاوا!شخدامالسويسقناةتأميمطريق

يوديو26وفي.الغربمعوالصدامالناصرعبد

فىعبدالناصرجمالأعلناهـ،ء37،أم569

كلوحلالسويسقناةشركةتأميمالإسكندرية

التأميممنالهدفوكان.إدارتهاعلىالقائمةالمؤسسات

ثمالسدتمويلفىلل!ساهمةالقناةإيراداتالمشخدامهو



934تاريخمصر،

نأغير.القناةعلىالوطنيةالسيادةفىمصرحقإثبات

بتجميدوقامتا،التأميمقراررفضتاوفرنسابريطانيا

انشغالوامشغلتا.الغربيةالمصارففيالمصريةالأرصدة

الاتحادوالتفاتالرئاسةبانتخاباتالمتحدةالولايات

إسرائيلمعوبتنسيقالمجر.فيثورةلإخمادالسوفييتي

،أم569أكتوبر92فىمصرعلىالثلاثيالعدوانوقع

سيناءالإسرائيليةالقواتهاجمتهـحيث1376

إنزالتمالقناةحمايةوبدعوى.القناةنحوواتجهت

علىجويةضرباتتصحبهبريطانيفرنسيعسكري

إنذأرانوفمبر5فيالسوفييتووجه.المصريةالمدن

وإلاوالانسحابالعدوانوقفبضرورةالثلاثللدول

إلىالسلاموإعادةسحقهعلىمصممونالسوفييتفإن

قرأراالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرتبعده.المنطقة

فيوفرنسابريطانياحقحالأنبعدالنارإطلاقبوقف

وتوقف.الأمنمجلسمنقراراممتصدارمنالنقض

أهـ.376،ام69ءنوفمبر7فيالقتال

ضدتستعرالجزائريةالثورةكانتالأثناءهذهفي

ورفضتلها.قوياسندامصروكانت،الفرنسيالاستعمار

قبلهومنأيزنهاوركمشروعمشارئكلربيةعدةمصر

مجلسأهـقرر378،أم589فبرايروفىبغداد.حلف

فيدرالىاتحادإقامة،مشاوراتإجراءبعد،السوريالنواب

وقامتومصر،سوريابينالوحدةفأعلنتمصر.مع

هـأ378أم،89ءيوليووفي.المقحدةالعربيةالجمهورية

تقاربإلىقادمما،العراقفىالسلطةعلىالجيشاستولى

هذهتجاهالغربيالفعلردوكان.وبغدادالقاهرةبين

أمريكيإنزالتمأن،المنطقةفيأخرىوتطوراتالتطورات

فيانقلابو!ثم.الأردنفيبريطانيوأخرلبنانفي

انفصالإلىأدى1381ام،619ممبتمبرفيسوريا

.المتحدةالعربيةالجمهوريةعنسوريا

الإسرأئيليةالتحرشاتازدادتام679عاموفي

وجهفيالقناةمصرأغلقتالتحرشماتهذهوإزاءلسوريا.

يونيو5وفي.أم679اهـ،387عامالإسرائيليةالملاحة

نأإلامصر.علىالإسرائيليالعدوانوقعالعامذاتمن

ضربأنبعدبدايتهامنذمحسوماكانالمعركةمصير

القتالمنالأولىالساعاتفيالمصريالجوسلاح

.القناةغربإلىسيناءمنالمصريالجيشوانسحب

دخلت.م7391أكتوبرأهـ،393رمضانحرب

جيشها،تسليحلإعادةمحاولةفىالتاليةالسنواتفيمصر

تحريرلمعركةاستعدادامإشرائيلاستنزافحربودخلت

ونصف،عامينمنأكثرالحربهذهدامتوقدسيناء.

عاميوليوفيروجرزبمبادرةأمريكاأثرهاعلىفتقدمت

الحربوقفمصرعلىفيهااقترحتام079أهـ،093

هـأ093،أم079سبتمبروفي.سلاممفاوضاتوبدء

قمةمؤتمرنهايةفيفجأةعبدالناصرجمالالرئيستوفى

والمقاومةالأردنىالجيشبينالقتاللوقفعقدعربي

عينقدكانالذيالسادأتأنورمحمدوجاء.الفلسطنية

الجمهوريةلرئيسأهـنائبا388،أم689سبتمبرفي

فيللجمهوريةرئيساانتخابهوتمعبدالناصر.ليخلف

هـ.أ093،م0791أكتوبر

التيالسلميةالمشاريعوكلروجزرمبادرةفشلبعد

عنالإسرائيليالعربيالصراعلحلالمنطقةفيطرحت

الضغطاستخداموسوريامصرقررتالمفاوضاتطريق

العربيةالأراضيمنللانسحابإسرائيلعلىالعسكري

يومظهرالمصريالجيشمنضاربةقواتاندفعت.ألمحتلة

أكتوبرمنالسادسهـ،ا393رمضانمنالعاشرالسبت

وبنىالحصينبارليفخطوحطمتالقناةفعبرتأم739

وتقدمتوالدباباتالمدرعاتعليهاعبرتجسوررؤوس

سيناءأرضمنكبيراجزءالتستعيدفقطساعاتستبعد

القواتبعضأنورغم.سنواتستنحوعنهغابتالتي

ثغرةخلالالقناةشرقإلىتعبرأناستطاعتالإسرائيلية

لمصر.نصرامجملهافيكانتالمعركةأنإلاالدفرسوار

منباسلةقطاعاتكانتالجبهةمنالسوريالجانبوعلى

الاستحكاماتتخترقأنا!ستطاعتقدالسوريالجيعق

الجولانمرتفعاتمنأجزاءلتستعيدللعدوانالعسكرية

السورية.

حكمفضةخلال!ردخلتديفيد.كامبمعاهدة

الساداتلبىثم،اقتصاديانفتاحممياسةفيالسادات

للعلاقاتتطبيعمرحلةوبدأ.القدسلزيارةإلصرائيليةدعوة

أثارديفيد.كامباتفاقيةمعهاوقعأنبعدإسرائيلمع

العربيةالدولمعظمفىسيئةفعلردودالحدثذلك

مصر،مععلاقاتهاالدولتلكقطعإلىقادمماوالإسلامية

أكتوبر6وفي.المنظماتتلكفىمصرعضويةوعلقت

الجيعقضباطمنمجموعةقامتأهـ(104)ام819

بذكرىالاحتفالاتفييشاركوهوالساداتباغتيال

عامسبتمبرشهرخلالالسجونفيألقىقدوكانالعبور،

العشراتمنهممصري!ه...اهـنحو104أم،819

والسياسيين.والكتابالمفكرينمن

الجمهوريةرئيسنائبمباركحسنىمحمدتولى

الثالثةالمرحلةتنفيذعهدهشمهدوقدالأمور.مقاليدوقتها،

الإسرائيليةالقواتانسحاببإتمامديفيدكامباتفاقيةمن

جددتالذيمباركحسنيالرئيسحرصوقدسيناء.من

تحسينعلىام399عامأستفتاءفيثالثةلفترةرئاسته

بدورهاتقومأنعلىوالعملالعربيةبالدولمصرعلاقات

والإسلامي.العربىوضعهايوجبهالذيالمهم



مصر،فتح035

الإسرائيليةالعربيةالمفاوضاتفىمؤثرادورامصرأدت

الفلسطينيينبينالذاتىالحكماتفاقتوقيعنتيجتهاكانالتى

الفلسطينيةالكوادرإعدادفيأسهمتكما،والإسرائيليين

وأريحا.غزةفىالذاتىالح!صمشؤونبإدارةتقومالتى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علىمحمدحمالاصاصر،اعبدالسوي!أرمة

مصرالدولة،العتماسةإسرائما

لتح،مصرلعرباإفريقيا

يمةلقدامصرصالعال!عمرولةالد،الأيوبيةا

كاملمصطفىالإسلاميةالمتوحتريها

محمد،بحيصلرسمانورأ،السادات

نهر،الني!!هرةلقاازغلولسعد

اصسويساقاةالأيوبىاالدي!صلاح

الموضوععناصر

التاريخقبلما-ا

القديمالححرياسصرا-أ

الحديثالحجريالعصر!-

ال!سرقبلماج

الفرعونيةمصر-2

المبكرةالفترة-أ

القديمةالمملكة!-

الأولىالاضمحلالفزة-ج

الوسطىالمملكة-د

اضاليةاالاضمحلاللترةهـ-

الحديتةا!م!سة-و

المتأحرةالمترة-ر

البطلميةمصر-3

الرومانيةمصر-4

الإسلاميةمصر-5

حديدةإسلاميةعاصمة-أ

الأمويالعصرليمصر!-

العباسيالعصرفىمصر-ج

الطولونيةمصر-د

الإحشيديةمصرهـ-

الفاطميةمصر-و

الأيوبيةامصر-ز

المملوكيةمصر-ح

نيةالعتمامصر-ط

مصرعلىالفرنديةالحملة-6

مصريحكمعليمحمد-7

لمصرالبريطانيالاحتلال-8

صرةالمعامصر-9

،هـ(أ137)م2591يوليو32ثورةأ

ئالعربوالصدامالناصرعسد!-

.أم739أكتوبرأهـ،393رمضادحرب-ح

ديميدكام!معاهدة-د

-11

12

-13

فيالحصارلمحةالأدلةأقدمتاريحيعودحضاريةشرةأيةإلى

مصر؟

؟الحيوانوترقيالرراعةمصرعرفتمش

؟واحدةدولةفىمصرتوحدتمتى

مصر؟فطهرمأقدمصاح!س

؟الجيزةأهراماتساءقامتانتىالأسرةاما

ا!صسوس؟اههس

مصر؟يتميودأص!صاحك!متى

ولمادا؟مصرالإس!صدرعرامتى

قائدهم؟هوومنمصرالسلمودقحمتى

مصر؟فىالمستقلةالإسلاميةاا!دويلاتاأولمؤيمس!س

مصر؟حكماإلىكا!وروصما!حجص

لمصر؟عاصمةحعلهارالقاهرةمديمةأست!أس

!صر؟ديا!ماليكدوأءإنجاراتأهماما

؟ولمادااسسوي!؟اقاةأممتمتى

الإسلاميةالانتصاراتأحدمصرنتحكان.!تحمصر،

عهدفي،العاصبنعمرووصانعهاقائدها،الإسلامصدرفى

للمسلمينلابدكان.عنهاللهرضىالخطاببنعمرالخليفة

علىالامشيلاءبعدظهورهميحمواوأنالإسلامينشرواأن

ولذا،ظلمهممنالبلادلتحريرالروميتعقبواوأن،الشام

إفريقيا.شمالىبلدانوبقيةمصرإلىزحفهمواصلوا

تلوواحدةمصرمدنفتحمنالعاصبنعمروتمكن

وعلى،م963هـ،أ9عامالعريح!علىفاستولى،الأخرى

حصنوعلى،بلبيسوعلى-الشرقىمصرمفتاح-الفرما

قواتبهاحتمتالذي-السفلىمصرمفتاح-بابليون

صلحافتحهتمأنإلىأشهر،سبعةلمدةعنهودافعت،الروم

حصارهأثناءالفيومعلىواستولى.م164هـ،12عامفى

مما،اسمفلىمصرمناطقحتىالفتحوتتالغ.بابليونحصن

الإسكندريةعاصمتهمبأسوارالاحتماءإلىالروماضطر

نأإلى،مدةوحاصروهمالمسلمونبهمولحق.الحصينة

م.641هـ،21عامصخلخافتحت

الرومقادحتىالصلحهذاعلىثلاثمشواتتمضلم

قائدعهدفيم،645هـ،25عامالمسلمينلطردثورة

بنعثماناقتنعوهنا.السرحأبيبناللهعبدالمسل!ين

.القيادةإلىالعاصبنعمروبإعادةعنهاللهرضىعفان

علىوالاستيلاءنقيوسفىالرومهزيمةمنعمرووتمكن

لكيلاأسوارهاودكم،456هـ،25عامثانيةالإس!صندرية

.أخرىمرةالرومفيهايطمع

لأنهالأولىمراحلهمنذالفتحبهذامصرأقباطورحب

.الرومانظلمامنخلصهم

ممر.بمتاريخمصر،:أيضاانظر
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كتهائلةإمداداتتنميةفيالمزارسفتساعدسنة،بعدسنةغنيةسوداءتربةترسبالفيفهمانفمياه،القديمةالمصريةالحياةشريانكانالنيلنهر

مصر.فيالرئيسيالنقلطريقأيضايمثلفإنهالريمياهالنيليوفركماالغذاء.

القديمةمصر

حضاراتأودىمنلواحدةمهداكانتالقديمةمصر

5)000نحومنذالمتقدمةالحضارةهذهوقامت.العالم

شرقىشمالفىالنيلواديضفافعلىمضتسنة

سنة،ألفىمنلأكثرالحضارةهذهعاشمتوقدإفريقيا.

التاريخ.فىمعمرةحضارةأطولأصبحتوبهذا

فييفيض،القديمةلمصرالحياةشريانالنيلنهركان

علىالسوداءالغنيةالتربةمنشريحةوتترسب،سنةكل

تنميةفىالمزارعينالغنيةالتربةساعدتوقد.ضفتيهامتداد

بلده!علىالمصرسننقدماءوأطلق.ضخمغذائيإمداد

الداكنة.التربةبتلكتيمناالسوداءالأرصوتعني،كيميت

الرئيسىالطريقكانكما،للريالمياهكذلكالنيلوفر

المؤرحأطلقمجتمعةالأسبابلهذهمصر.فىللنقل

النيل.ههمصرعلىهيرودوتاليونانى

تطورفيبارزةمساهمةالقدماءالمصريونقدم

العالم،فيمركزيةسلطةأولكونوافقد،الحضارة

لتقويمإضافة،للرياضياتالأساسيةالأشكالوابتدعوا

بالصورللكتابةشكلأواخترعوايوما.365منسنوي

وهوالبرديورقأيضااخترعواكماالهيروغليفيةيسمى

.البردينباتسيقانمنمصنوعة،الكتابةكورقمادة

علىأكدتالتيالأديانأقدممنالمصرلونديانةوكانت

فيهاعملعظيمةفدناوبنوا.الموتبعدبالحياةالاعتقاد

والنحاتينوالأطباءوالمعماريينالمهندسينمنعدد

.المهرةوالرسامين

التيالأهراماتالقدماءالمصريينمنجزاتأشمهرومن

فيشهرةالأهراماتأكتروتقع.لحكامهممقابربنوها

قمة،الضخمةالحجريةالأبنيةهذهمثلت.الجيزة
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القديمةمصرخريطة

رئبسىهرم4.مق1921/إلى26يم6ال!بمةالمملكة

آثاربفاياأومهممعلد"

أق.م786إلى1111الوسطىالمملكة

بكهاومدلنة"

نع!ل!موصع!،مق01/\0إلى0571الحدبنةالمملكة*

جسعكاا17-.!--الصتوفيآشئما؟!محؤ؟!/-قي-ءأ7!+!لإزريهع،-أ+

!7بر-لم-ووكل-لملمع---،،!"--ء!ص-!لي؟في!رئممالأيم-7،--لأبر؟

--س-ء-لا-!لم7--7

-ئحرحرسلأ

هـع-ش"ثس

قبرص،؟الم--!لمحبمادء

!كير!

صيدا،،+كاج؟

المتونسضالأبيضالبحريربملم

فلسطينلملحكاحه!غ
ئململأ

ل!س؟خفي11،ابخ

الم*ء.*!ح!عهبرالممتئ!ا

حزلرةشله

لالمملكةترفلمحتراتثلاتحلاأ!القديمة!صرالحريطةهذهتوض!!

الحدشكة.والمملكة،الوسطىوالمملكة،القديمة

بفعلمتماسكةبقيت،المعماريةالهندسةفيقدراتهم

كمؤشراتباقيةوهي،سنة005.4لنحوالجافالمناخ

.الهرمانظر:.القديمةمصرلتطورمدهشة

المصريالعالم

نويخترقهاوضيقةطويلةأرضالقديمةمصر.السطح

ويقع،والغربوالجنوبالشرقمنالصحارىوتحدها.النيل

منشمالآالنيليجري.الشمالإلىالمتوسطالأبيضالبحر

الأبيضالبحرفىليصبالمصريةالصحراءعبرإفريقياأواسط

وتعنيدشرتاسمالصحراءعلىالمصريونأطلق.المتوسط

حواليمصرفىالنهرمجرىيبلغالحمراء.الأرض

الحاليةالقاهرةشمالقنواتأعدةأضهراشفرعو،كمأ،000

غربفيالصحراويةالأرضوتنبسط.أضيلادلتالي!صن

الشرقية.الجهةفىأ!الجباتبرزكحاأشيلاوادي

فيالفيضانيبدأ.بالمياهعامكلضفتيهالنيلنهريغمر

وترفعإفريقيا،أواسطفيالأمطارموسبميبدأعندمايوليو

مياهوتنخفضشمالآ.تدفقهاثناءالنهرمستوىالأمطار

منخصبةشريحةوراءهاتاركةسبتمبرفيعادةالفيضان

النص.ضفتيكلتاعلىأكم.نحوعرضهامتوسطالأرض

واعتمد.الغنيةالأرضهذهالفلاحونيزرعذلكوبعد

تطورت.للنقلرئيسياطريفاأصنيلانهرعلىكذلكالمصريون

منوغيرهما-القديمةلمصرعاصمتينأهما-أصيبةوممفيسر

والنقل.الزراعةفىلأهميتهالمهرطوأ!علىالمدن

واديفيالقديمةمصرفيالناسمعظمعالق.السكان

تقريباملايينوأربعةمليونمالينعددهموتراوح،النيلنهر

بقيةوعاش.القديمةمصرتاريخخلالمختلفةأوقاتفي

النهر.غربيالواقعةوالواحاتالدلتاشيالسكان

وتحدثوا،داكنوشعرسمراءبشرةذويالمصريونكان

آسياغربىجنوبفىالساميةباللغاتصلةذاتبلغة

اللغةوكتبت.نفسهالوقتفيإفريقياشماللغاتوببعض

للأفكارترمزصورنظاموهي،بالهيروغليفيةالمصرية

نحوالنظامهذايستخدمونالمصريونبدأوقد.والأصوات

رمز007منأكثرعلىيشتملوهو..مق0003مشة

علىبهاللكتابةالهيروغليفيةالمصريونواستخدم.تصويري

علىالرسميةالخطوطاتوليسجلوا،والمبانيالمعابد

بسيطينشكلينلهفطوروااليوميالا!شعمالأما.الحجارة

والديموطي.الهيراطييسميانالهيروغليفيةمن

العليا،أجتماعيةطبقاتثلاثالقديمةمصرعرفت

المالكةالعائلةمنالعلياالطبقةتكونتوالدنيا.والوسطى

ثمالجيشوضباطالكهنةوكبارالحكومةوموظفىوالأثرياء

والصناعالتجارمنتكونتالوسطىوالطبقةالأطباء.

فقد،الطقاتأكبروهيالدنيا،الطبقةأما.والحرفيين
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فيمعظمهمعملالذينالمهرةغيرالعمالمنتكونت

الحروبخلالأسرهمشمكانالذينالسجناءأما.المزارع

الرقيق.طبقةكونوأفقدالخارجية

ذإجامدا،أغديمةامصرفيالاجتماعيالنظاميكنلم

إلىالوسطىأوالدنياالطبقةمنيصعدأنالممكنمنكان

عنأعلىمرتبةإلىينتقلأنللفرديمكنوكان،أعلىمرتبة

لهمكانالعبيدوحتى.عملهفيالنجاحأو،الزواجطريق

الخاصةالأشياءيقتنواأنلهميحقكانإذ،معروفةحقوق

نأإمكانهمفيكانكما،الأرضويتوارثواويتزوجوأ،بهم

حرياتهم.يخالوا

السكانحياة

القديمة،مصرفىالأسرةالأبترأس.الأسريةالحياة

للنساءوكان.مكانهيحلالأكبرالابنكانوفاتهوعند

امتلاكبإمكانهنكانفقدتقريبا،الرجالحقوقكل

كتابةالبضابوكذلكوشراءوبيعوتوريثهاالثروة

وهناك.الطلاقعلىالحصولحقللزوجةوكان.الوصية

هذهكلالنساءأعطتالشالقديمةالحضاراتمنقليل

.الحقوق

الوقتفىالنساءمنعددأ،عادة!زوجونالملوككان

عضواالرئيسيةالزوجةكانتكثيرةحالاتوفي،نفسه

الشقيقة.غيرالأختأو،الأختمثلالمالكةالعائلةفي

والكراتالأوانيوأغطيةبالدمىيلعبونالأطفالكان

حركاتهاتحددالتياللوحاتلعبلديهموكانت.الجلدية

مثلالأليفةالحيواناتعندهمكانتكماالنرد،برمي

والطيور.والرباحوالقرودوالكلابالقطط

بالتعليموالبناتالأولادمنقليلةنسبةحظيت.التعليم

الطبقاتأسرمنهؤلاءمعظموكان.القديمةمصرفي

الكتابةلتعلمللمدرسةيذهبونالتلاميذوكانالعليا.

فيالسجلاتيكتبونالكتابوكان.والنسخوالقراءة

منالكبيرةللأعدادوالخطاباتوالمعابدالحكومةمكاتب

والكتابة.القراءةيعرفونلاالذينالمصريين

الحكوميةوالوحداتالملكيالقصرمنكليديروكان

ليصبحواالتلاميذتؤهلكانتالتيالمدارسهذهوالمعابد

الدراسيةالموادوتمثلت.أخرىمهنفيليعملواأوكتبة

والرياضياتوالجغرافياوالأدبالقرأءةفيالأساسية

نسخطريقعنالكتابةشعلمونالتلاميذوكان.والكتابة

التجارية.والحساباتوالخطاباتالأدبنصوص

شمبيهةمادةأول،البرديورقالكتابةفيواستخدموا

القصبمنالمصنوعةبالفرشوكتبوا،العالمفىبالورق

الماءبخلطالحبرالمصريونصنعأطرافها.وتليينتشكيلبعد

حرقبعدينتجمسحوقوهو)السخام(والهباب

.أخرىمادةأيأوالأخشاب

نأبعدنفسهاابائهممهنالمصريينأولادمعظمامتهن

الغالبيةأنإلآتجارأأصئبعضهموهكذا،.منهمتعلموها

أبناءهميلحقونالاباءمنكثيروكان.فلاحينكانوا

وكيرهماالخزفوصنعالنجارةليتعلمواالحرفيينبالمعلمين

دراسةفييرغبونالذينالأولادالتحقوربما.الحردتمن

تعليمهميكملواأنبعدالأطباءأحدمعبالعملالطب

الأساسمى.المدرسي

تقومإذ،والأمالزوجةلدورتأهيلهنفيتمالبناتمعظمأما

.المهاراتمنوغيرهماوالخياطةالطبخبتعليمهنالأمهات

مكتبةأشهرهاالمكتباتمنعددالقديمةبمصركان

000/004منأكثرعلىتحتويكانتالتيالإسكندرية

منآخروعددوالجغرافياالفلكعلمعن،برديةمخطوطة

متميز.متحفأيضاوللإسكندرية،العلوم

فيالرئيسيالغذاءالخبزكان.والمأوىوالملبسالغذاء

القمح.منصنعوهالذين،المصريينقدماءمعظموجبة

الخضراواتمنمختلفةأنواعاالمصريينمنكثيروتناول

البطولحوموالزبدةوالجبنوالحليبوالسمكوالفواكه

لحومبانتظاميأكلونكانواالمصريينمنوالأثرياءوالإوز.

وغيرهالفاخرالكعكإلىبالإضافةوالظباءوالغزلانالأبقار

بأيديهم.يأكلونالناسوكانالخبز،أنواعمن

أماالبيضاء،الكتانأثوابيلبسونالمصريونكان

معالضيقةالفساتينأوالطويلةالأثوابفيلبسنالنساء

الثيابأوألازر،الرجالويلبس.الكتفعلىشرطةوصبن

للرأسملونةأغطيةأحياناالمصريونلبسكما.الطويلة

المستعارالشعروضعوامنهموالأثرياء.الكتفحتىمتدلية

الشمس،منالحمايةوسائلإحدىوكانرؤوسهمعلى

الناسعامةلكنالجلد.منالمصنوعالصندللبسواكما

مافنادراالأطفالأما.ألاقدامحفاةعادةيمشونكانوا

ملابس.أيةارتدوا

التجميلمستحضراتالقدماءالمصريوناستخدم

الشفاهمسحوقالنساءووضعت،المجوهراتولبسوا

معالمبرسمقمنكذلكالأظافر،وطلينالشعروصبغن

أخضر.أوأسودأو،رماديبلونالحواجبوتلوينالعيون

اهتمامبزينتهمواهتمواعيونهممعالمكذلكالرجالورسم

كلاهماولبسالعطور،الجنسينكلاواستعملبها،النساء

والمراياالأمشاطوكانتوالأساور،والخواتمالعقود

التجميل.فيالمعروفةالأدوأتمنوالشفرات

واستعملوا،المجففاللبنبطوبمنازلهمالمصريونبنى

معظموكان،المسطحةالسقوفليدعمواالنخيلسيقان

وأطوابقثلاثةمنتكونتضيقةمبانيالمدنفيالبيوت

غرفةمنأكواخفيالمصريينفقراءمعظمعالقأكثر.

فييعيشالوسطىالطقاتمنالمصريوكان.واحدة
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علىغرفثلاثفيهطابقينأوبقطمنمكونبيت

إلىمايصلتحويبيوتفىعاشواالأثرياءمنوكثير،الأقل

وأملكياتالبيوتهذهبعضوكانت.غرفةسبعين

للبيوتوكان.والحدائقوالبركالبسات!تفيهاريفيةعقارات

منععلىتساعدالجدرانأعلىفىصغيرةنوافذالمصرية

علىالمبللالحصيرالناسنشروقد.الشمسأشعةدخول

الحارةاللياليوفى.البيوتداخلأ!واءالترطيبالأرضيات

الطقسيكونحيثغالباالأسطحافوقينامونالناسكان

.حرارةأقل

أعراسيواالخشبيةالمقاعدعلىالمصريالأثاثاشتمل

أوانيالقدماءالمصريونواستخدم.والصناديقوالأسرة

منأفرانفىالطعاموطهوا.الطعاموتقديمللطبخالخزف

الأخشئاب:االنباتيالفحمواستخدمواالنار.علىأوالطين

فقد.أصشموعواالمصابيحمنالإضاءةواستمدواللوقود.

أغصية،االفتلاتذاتأممتاناخيوطمنمكونةكانت

مجوفة.حجريةآنيةأوقواريرفييحرقالزيتكانكما

الأنشطةمنبعددالمصريينقدماءتمتع.الترويح

نهرفيوسبحوا،الأسماكبصيدقاموافقد.الفراغلتمضية

وقام.شائعاالشراعيةالمراكبركوبوكان.النيل

وأفراسوالأسودالتماسيحبصيدالمصرونمنالمغامرون

والرماحالقسىمستخدمينالمتوحشةوالأبقاروالأفيالالنهر

يعجبونالقدماءالمصريينمنكثيروكان.والحراب

يلعبونكانواالبيتوفى.المصارعةمبارياتبمشاهدة

الطاوأ!ة.بلعبةشبيهةوهيالسنيت

الديانة

منعدداأنالمصريينقدماءاعتقد.والإلاهماتالالهة

وفى،الطبيعةأوجهكلفىيؤثروإلاهات()آلهةالمعبودات

وكان.الالهةمنعديداعبدوالذلك،البشريالنشاطكل

اعتمدزعمهما.فىأصشمساإلهرع،هوالأساسىالمعبود

للحصولرنوتتإلاهتهموعلىرعإلههمعلىالمصريون

كانتإذ،إيزيسالإلاهاتأههاوكانجيد.حصادعلى

فيوأخوهازوجهاأوزري!رأما.الخلصةوالزوجةالأمتمثل

وبهان.الموتىوفيالزرعفىالمتحكمفعدوه،نفسهالوقت

وسموه،عندهمالسماءإلهوأوزيريس،إيزيسابن،حورس

حر.صقربرألركثيرأوصوروهاسمماءرب

خاصاإلهاالناسعبدمصريةومدينةبلدةكلوفى

على،طيبةفىفالناس.الرئيسيةالالهةإلىلالإضافة،بهم

آمونوحدوأخيرا.للشمسإلهاآمونعبدوا،المثالسبيل

ومن.الرئيسىالمعبودرع-آمونأصبحذلكوبعد،برع

أوجدالذيالإلهبتاحعبدوهاالتىالأخرىالمحليةالالهة

هيرموبول!ر،فىوالكتابةالحكمةإلاهةوتحوت،ممفيس

منالعديدوكان)الفنتين(.فيلةفىأيضاخالقكإلهوخنوم

هذهومثل.حيواناتورؤوسبشريةبأجساميصورالآلهة

وبهاللحيوانمتخيلةأوحقيقيةميزةإلىيشيركانالرؤوس

سهلة.بطريقةبالمعبودالتعريفيتمكان

المصريين.قدماءعامةيتعبدكانكيفيعرفلاول!ش

الملوكلأحدنذرأنهأو،الالهةلأحدمنزلأكانمعبدفكل

فيرع-آمونشرفعلىبنىالذيالمعبدكان.الموتى

وثلاتنمائةمنأكتربهالبلاد،فيالمعابدأكبرالكرنك

زينتوقد.م25حواليمنهاالواحدطولببئعمودا،

قاعةأكبرتزالماالتى-ال!جرىالقاعةوجدرانأعمدة

رائعة.ملونةلوحات-الانحتىبنيتأعمدةذات

الملكأوالمعبود،خدمةالأساسيةال!صاهنمهمةكانت

كهنةرئيصرالحاكمالملكيعدالمعبد.فيأ!تمثايمثلهالذي

المحليينالكهنةمنغيرهأوهويقوميومكلوفىمصر.

الكهنةويقوم.لهالطعاموإحضارالتمثالأباسرإبغسل

الأفراد.يطلبهاالتىالأدعيةابتقديمكذلك

التمتعبامكانيةالمصريينقدماءآمن.الاخرةالحياة

أدىالموتبعدالحياةفىالاعتقادهذا.الموتبعدبالحياة

عنونتج.والدفنللموتكثيرةتحهيزاتإعدادإلىأحيائا

للملوكالكبيرةوالمقابرالأهراماتبناءالاعتقادهذا

أصغر.مقابرالمصريينمنالشعبلبقيةوكان.والملكات

الموتىأجسادحفظأيضابضرورةالمصريوناعتقد

بتحنيطفقامواالأمربهذااهتمواوأرزلك،التاليةللحياة

يلفكانالجسد،تحنيطوبعدتحللها.أجمنعواابختث

وتوضع.تابوتداخلويوضعالكتانقطعمنبطبقات

القبر.داخلذلكبعدالمومياء

الأليفةالحيواناتبتحنيطكذلكالمصريينبعضقام

المصريةالمومياتمنعددبقىوقد،والقططكالقرود

هذا.يومناحتىمحفوظة

سوفأنهمظنواالتىبالأشياءمقابرهمالمصريونملأ

هذهواشتملت،الموتبعدحياتهمفييستخدمونها

والمساحيقوالأكلوالأمتعةالملابسعلىالأشمياء

الخدمبتماثيلالأثرياءالمصريينمقابروامتلأت.والمجوهرات

الآخر.العالمفىيخدمونهمسوفبأنهممنهماعتقاذا

الداخليةالجدرانعلىاليوميةالحياةمشاهدورسصت

يؤديهاالتىالطقوسبعضأنالمصريونواعتقدللمقابر.

المشاهدهذهفىللحياةباعثاأوزيريسمنتجعلالكهنة

كذلك.الميتوفي

الصلواتحوتالتيالنصوصالمصريينمنكثيراقتنى

أنهاظنواالتيالمعلوماتمنوغيرهاوالترانيموالأدعية

وتوفرالشرمنوتحفظهاالموتبعدالحياةفيالأرواحتوجه

هذهمنفقراتبنقشالمصريونوقام.الاحتياجاتلها



355القديمةمصر

نسخاوضعواوربماالمقابرجدرانعلىكتابتهاأوالنصوص

مجموعاتوسميت.بعفالأحيانفيالقبرداخلمنها

الموتى.بكظالنصوصهذه

العمل

باكراعةالخصيبالنيلواديفىالعمالمعظماهتم

منتحعلأنفي،عديدةلمواسمالكثيرةالمحاصيلوساعدت

فى،عيشهملتأمين،الناسمنكثيرغنيا.وعملبلدامصر

.التجارةأووالنقلوالتعدينالصناعة

ذلكعنوعوضوانقدينظامالمصريينلدىيكنلم

ماوهو.يقابلهابمامباشرةالخدماتأوالبضائعبمقايضة

علىيحصلونالعمالكانحيثالمقايضةنظامعليهيطلق

بمقايضتهيقومونالذيوالشعيرالقمحفائضمنأجورهم

.الأخرىاحتياجاتهمعلىفيحصلون

الإقطماعاتفيالزراعيينالعمالمعظمعمل.الزراعة

الأغنياء.الأراضىوملاكوالمعابدالمالكةللعائلاتالكبيرة

ملاكلأنوذلككأجور،المحاصيلمنقليلعلىوحصلوا

الإنتاجمنكبيرةنسبةتحويلعليهمكانالأراضي

يستأجرونالمزأرينبعضوكان.كضرائبالزرأعى

اللأثرياء.الأراضيملاكمنالحقول

هطولفيهينعدميكادحارابلداالقديمةمصركانت

السنةضعظمالمحاصيليزرعونكانواالزراعولكنالأمطار،

منالمياهلأخذالقنواتشيدواإذ،الأراضيريطريقعن

التيالخشبيةالمحاريثواستخدموا،الحقولإلىالنيلنهر

للزراعة.الأرضلإعدادالثيرانتجرها

القمحهىالقديمةلمصرالرئيسيةالمحاصيلكانت

والفاصولياالخسفتشملالأخرىالمحاصيلأماوالشعير.

والرمانوالخياروالبطيخوالعنبوالبلحوالتينوالبصل

وزرع.والعنبالبلحيصئبعصيرالنبيذوكان.والفجل

.الكتانقماشمنهليصنعالكتانقصبالمزارعينمنكثير

والبطوالماعزوألبانهاللحومهاالأبقارالمصريونوربى

النحليربونالناسبعضكماكانوالحمير.والإوز

العسل.علىليحصلوا

المتاجريديرونالذينالحرفيونكان.والتعدينالصناعة

وتحتل،القديمةمصرفيالبضائعمعظميصنعونالصغيرة

.الصناعاتفىالصدارةالكتانوخيوطملالسصناعة

والطوبالخزفالمهمةالأخرىالمنتجاتواشتملت

والعطور.والمجوهراتوالأثاثوالأسلحةوالزجاجوالأدوات

الحبالمثلالنباتمنالمنتجاتمنالعديدالمصريونوصنع

الكتابة.وصحفوالحصرواسسلال

أنتجحيث.المعادنمنكبيرمخزونالقديمةلمصركان

الجيريالحجرمنكبيرةكمياتوالتعدينبالمحاجرالمشتغلون

.الكبيرةوالمنشآتالأهراماتلبناءوالجرانيتالرمليوالحجر

والجواهروالقصديروالذهباكحاسبتعدينقامواكذلك

منلمصريأتيالذهبمعظموكان.والجمشتالفيروزمثل

النيل.شرقىالواقعةوالتلالقديما()السودأنكوش

بلادعدةإلىالقدماءمصرتجارأبحر.والنقلالتجارة

والأحمر.المتوسطالأبيضوالبحرينإيجةبحربمحاذاة

منالأرزوخشبوالخيلوالحديدالفضةعلىوحصلوا

آسيا.غربيجنوبمناطقمنوغيرهماولبنانسوريا

والأبقاروالنحاسالأرقطالنمروجلودالعاجوجلبوا

وقايضمصر.جنوبيالواقعةالنوبةبلادمنوالتوأبل

والقمحالمعادنمنوغيرهبالذهبالبضائعهذهالمصريون

.البرديوصحائفوالشعير

بوساطةالنيلنهرعلىيتممصرداخلالنقلكان

أقدموصنعت(.البضائعنقل)مراكبوالبراجيالمراكب

فيتحرككانتأنوبعد،البرديقصبمنالمراكب

وفي.المجاديفدفعهافييستخدمأصبح،بالأعمدةالبداية

وأصبحواالشراعالمصريونأبتكر.مق0032نحو

المراكب.تحركالتيللطاقةمصدراالرياحعلىيعتمدون

أكثركانالقديمةمصرتاريخمنالمبكرةالفترةخلال

منهمالأثرياءوكان،الأقدامعلىسيرايتنقلونالناس

عشرالسالغالقرنوخلال.خاصةمقاعدفوقيحملون

تجرهاالتيالعرباتيركبونالمصريونبدأالميلادقبل

.الخيول

مصرفيوالمعابدالمالكةالعائلةوظفت.وا!لهنالحرف

والفنانينوالنجارين،المهرةوالمهندسينالمعماريينالقديمة

والمدرسينوالقصابينالخبازيناستأجرواكماوالنحاتين

وصانعىالخدمورؤساءوالموسيقيينوالمحاسبينوالخطاطين

يجبالأجسادبأنالمصريالاعتقادجعلوقد.الأحذية

عالية.مهارةذاتمهنةالتحنيطالأخرىللحياةتحفظأن

وعمل،والبحريةالجي!فيالمصريينمنكثيروعمل

.الأسماكصيدمراكبأوالشحنسفنفيآخرون

والعلومالفنون

بنيتمنشآتوأكبرأقدممصرأهراماتتعد.العمارة

علىهرفا،35منأكثربقاياتوجد.العالمفيالحجرمن

عجائبإحدىالجيزةأهراماتوتعد.النيلنهرطول

منذالمصريةالأهراماتأولىبنيت.السبعالقديمالعالم

هرمأكبرها،ارتفاعويبلغ،مضتسنة4و005حوالي

مساحتهماقاعدتهوتغطي.ام04حوالىالأكبر،الجيزة

بأكثرالهرمهذابني.الأرضمنهكتاراتخمسةحوالي

وزنمتوسطيبلغالجيريالحجرمنكتلةمليونيمن

.متريطن3.2منهاالوأحدة
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.الجيريالحجرمنالمعابدكذلكالقدماءالمصريونبنى

المثالسبي!!فعلى.النباتهيئةعلىالمعبدأجزاءوشكلوا

النخيل،أشجارشكلعلىالمعابدبعضفىالأعمدةنحتت

معبدأجزاء:ثلاثةمنلمجكونالمعبدكان.البرديقصبأو

.مفتوحفناءثم،الأعمدةمنعددفيهاكبيرةوقاعةصغير،

اللوحاتمعظمكانت.والنحتالتشكيليالتصوير

للمقابرتخصصالفنيةالأعمالمنوغيرهاالرفيعةالملونة

ساطعة،خياليةبمناظرالمقابرجدرانالفنانونغطىوالمعابد.

فىدليلالاستخدامهاأخرىوصورا،اليوميةالحياةتمثل

لمجردالمقابرعلىاللوحاتت!شوله.الموتبعدالحياة

قدالمشاهدهذهبأنالمصرييناعتقادعكستوإنما،الزينة

يكتفلمالسببولهذاالاخر.العال!فيالحياةفيهاتبعث

السنصغاريبدونوهمأنفسهمبتصويرالمقابرأصحاب

نأتمنوامريحةأجواءفيأنفسهمصوروابلوجذابين،

.الموتبعدحياتهمفيبهايستمتعوا

تصوربمنحوتاتالمعابدأغديمةامصرفيالنحاتونزين

الأحداتمنوغيرهاالعسكريةوالانتصاراتالاحتفالات

الحجر.منالحرافيةال!!ائناتتماثي!نحتواكذلك،المهمة

وأالمصريينالملوك1تمثلأنهاالتماثي!!هذهفيويفترض

،الهولفأبووالمقابر.المعابدحراسةفىوتستخدمالمعبودات

-رعمعبودهمأوخفرعالملكإمايمثلأنهيعتقدمثلا،

فيمهمةتواريخ

القديمةمصر

كاتلألهاالقديمةالمملكةعرفت

.الكسيرةالأهراماتاإستساءعهد

2686-181؟ت.

أسدوجسدإنسانليأسلهالعجيبالتمثالهذا.حراختى

الذي،الهولأبونحت.م02وارتفاعهم73طولهويبلغ

سنة.005.4نحومنذبالجيزةالأكبرالهرممنبالقربيوجد

الخشبمنالصغيرةالتماثيلكذلكالنحاتونصنع

المواضيعوكانتوالفيروز.والذهبوالبرونزوالمرمروالعاج

اعتبرهاالتىالقططتشملالصغيرةالتماثيلفيالمفضلة

الحمايةتوفرلأنهاأهميتهاوتكتسب،مقدسةالمصريون

.الفئرانمنلمحاصيلهما

القدماءالمصريوناستمتع.والأدبالموسيقى

منوغيرهماوالعودالقيثارةواستخدمواوالغناء.بالموسيقي

المصريةالحبأغانيكانتالغناء.أثناءالوتريةالالات

وعاطفية.شاعرية

تصورالتيالقصصمنعديداالكتابألف!

الهدفوكان.الخياليةالأحداثأووالمشاهدالشخصيات

حولمقالاتالأخرىالكتاباتومن.أضسليةواالمتعةمنها

.الإرشاداتتسمىالطيبالعيش

ملاحظاتتسجيلالقدماءالمصريوناستطاع.العلوم

سنويتقويمتطويرفىساعدتهموالجغرافياالفلكفي

السنويالفيضانعلىالتقويماعتمديوما.365منس!صن

الشعرىنجمظهوربعدمباشرةيبدأكانالذي،النيللنهر

مختفياكانأنبعدأخرىمرةالشرقيالأفقعلىاليمانية

أسرةاله!صهموسرعماءشكل

.عام01،مدةمصرحكمت

ق.436-11"94

)الوحهاععل!مصرباتحادامصريةرةالحمطولأت

اسحري(.ا)الرحهالسصرمصرمعا!ملي(ا

وحدفذاحاكما)الوسط(ميناالملككان

حكومةأولوأقام،والبحريالقبلىالوجهين

ا!ال!.افيوطنية

التانيةالأسرةاأسمحاتاللكأوجد

مصر،توةريادةعلىعملتالتيعثرة

-ش!!6:?"ل!قي."مه

ولعن!ءةكأ?
س5:ئجش

!ا!؟!خهض!ء*!:.

.---*"--.

ررسرللملكئ!ىالقديمةمصرفيهرمأول

حواليارتفاعهويبلغ.م،ق0652حوالي

.المدرجالهرمويسمىمترا،ستين

إلىالمصريةالإمبراطوريةوصلت

الثالث.تحتمسالملكعهدليذروتها

داخلعسكريةحملاتقادلثاكتحتم!الملك

حيثسنةعشرينولمدةسموياآسياعرىجوب

المصرية.للإمبراطوريةردلسطينسورياأخصع
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كلمنيونيومن02نحوفيذلكويتمالشهور.منلعدد

معظمتحديدعلىالمصريينالتقويمهذاساعدلقد.سنة

الباحثينساعدتالقديمةمصرمنالمؤرخةوالمادة،تاريخهم

استطاع.القديمالعالممنأخرىأماكنفيأحداثاليؤرخوا

والمسافاتوالأحجامالمساحاتقياسالقدماءالمصريون

حدودلتقريرالهندسةواستخدموا.والأوزانوالأطوال

أصفار.بهليسنظامعلىالرياضياتوأعتمدت،المزارع

درسواالذينالأطباءأولالقدماءالمصريونالأطباءكان

وعرفوا،الدماغبنيةودرسوا،عمليةبويقةالبشريالجسم

جبرمنتمكنواوقد.بالقلبمابطريقةالنبفمتصلأن

منعديدومعالجةبالجروحوالعنايةالمكسورةالعظام

منمعينةميادينفيالأطباءبعضوتخصص.الأمرأض

.المعدةآلامأوالعيونكخللالطب

الحكمنظام

وفيتاريخها.معظمفيالقديمةمصرالملوكحكم

الملكعلىالناسأطلق.مأق403و1554بينماوقت

مصريتينكلمتينمنأتتفرعونوكلمة.فرعونكلمة

منواحدكلأنالمصريونواعتقدالكبير.البيتتعنيان

وهذا.ادميشكلفيحورسإلههمهوكانملوكهم

.الملوكسلطةتقويةفيساعدالاعتقاد

أبناءأكبرإلىالملكوينتقلوراثيا.الملكمنصبكان

كانالمصريينالملوكمنوالكثير.الرئيسيةزوجتهمنالملك

أنجبوقد.نفسهالوقتفىأقلمستوىمنزوجاتلهم

ادعىالحالاتبعفهذهوفيفقط.البناتالنساءبعض

الأقلعلىنساءأربعوهناك.العرشحقالبناتمنعدد

.ملكاتأصبحن

عليهميطلقموظفونالحكمفيالملكيساعدكان

الملكعينالميلادقبلعشرالخامسالقرنوبحلولوزراء.

لإدارةوالثانىالدلتا،منطقةلإدارةأحدهما،،منهماثنين

محافظينالوزراءوعمل.الجنوبفيالواقعالإقليم

علىالسيوةمنتمكنوبعضهم،وقضاةضرائبوجامعى

منالضرائبتجمعالحكومةوكانتالمعبد.ثروات

يدفعونالمهرةالعمالوكان،محاصيلشكلفيالفلاحين

يؤدونها.التيالخدماتأوالمنتجةالبضائعمنالضرائب

أساساتحويمخازنوالمعابدالملوكخزائنكانتوهكذا

فرضتكذلك.المصنعةالبضابعأنواعومختلفالمحاصيل

الأفرادلتأمين(الخدمةمنضريبة)وهيالسخرةالحكومة

للحكومة.عمالأأوالجيشفىجنودا

اثنينإلىالمحليةالإدارةلأغراضالقديمةمصرقسمت

يسمىموظفاالملكويعينولاياتسميتإقليماوأربعين

فىمحاكمهناككانت.الإقليمليحكم()الواليالنوممارش

وأدخا!مصرع!ملكاأخاتونأصبح

رئيسية.ديميةإصلاحاتفيها

ق،50701ق.13675

رولأ02الأسرةحكمانتهى

كاتأدلعدمصراصعحلال

قوية.درا،

مصرالأكبرالإس!ضدرألحق

الإسكمدرية.مدينةوأسسلمامبراطورشه

ق.3325

الإسكمدرية3مديةالمسلمونفغ

كلها،مصرفتحأكملوا

642،هـ22

المصريةالقواتالرومانيالأسطولسحق

استيلاءإلىادىمماأكتيوممعركةفي

..مق03سنةمصرعلىالروماد

العمارلةثورةاليسار()إلىأخناتونالللكبدأ

وشحعالميلاد،قبلعشرالرابعالقرنحلال

.آتونيسىالديالشمسإلهعبادةعلىالمصرلن

الحكممقدونياملكالأكبرالإسكندرأنهى

قوادأحدبطليموسوأسسمصر.فيالفارسي

مصر.فيحاكمةأسرةبعدفيماالإسكندر

الأسرةحكامآخركليوباتراالملكةنتحط

.م.ق03فيوفاتهاوبعدمصر.فيالبطلمية

لروما.تابعةمقاطعةمصراصبحت
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الوزراءويقوم.بالعاصمةعليامحكمةإلىإضافةإقليمكل

يصدرونالملوكبينماالحالاتمعظمفيالقضايافيبالن!

.الإعدامإلىعقوبتهاتصلالتيالجرائمفيالأحكام

مسلحالمشاةمنجيشالأولىأيامهافيالقديمةلمصركان

المصريونبنىالميلادقبلعشرالسادس!القرنوفي.بالحراب

السهاملرميمدرل!تجنودعلىالجيشواشتملكبيرا.جيشا

تجصها!سصعةعرباتعلىوهم،متناهيةبدقةالأقواسمن

!مم!صنةحبيرةبحريةقوةأغديمةامصرامتلكتوقد.الخيوأ!

تستمدأحسفناهدهوكانت.القادستسمىطويلةسفن

أشرعة.لمعظمهاأنرغ!االمجاديفمنسةالمحرطاقتها

تاريخيةنبذة

مصرفيالمعروفةالمجتمعاتأولكان.البدايات

مضت.سنة)00.5منأكثرمنذتأسستقرىالقديمة

تحكمتمملكتينمنجزءاالقرىأصبحتالوقتوبمرور

الثانيةوتح!صمت،النيلدلتافيأ!اقعةاالقرىفىإحداهما

باسمتعرفالدلتامنطقةو!صانتالدلتا.جنوبقرىفي

الجنوبىوالإقليمحاليا،البحريالوجهتقابلمحو-تا

حاليا.القبلىالوجهوتقابلشمعو،يسمى

وححسب.م.ق0031حواليالمصريةالحضارةبدأت

مينا،واسمه،القبليالوجهملكامحتطاعالمتداولةالرواية

وحدذلكبعد.التاريخذلكفيالبحريالوجهملكهزيمة

وألمس!.العالمفيمركزيةسلطةأولوكونالبلادنعرمر

الحالي.القاهرةموقعمنبالقربلهعاصمةممفيسمدينة

تشتملوهى،حاكمة)أسرة(عائلةأولأسس!كذلك

مصرح!صمتوقد.واحدةأسرةمنالملوكمنعددعلى

.أخرىأسرةثلاثينمنأكثرالقديمة

التاريخمن-المبكرةالفترةتغطي.المبكرةالفترة

اللت!توالثانيةالأولىالاسرتينحكما-القديمالمصري

الملوكبنىالفترةهذهوخلال.سنة004لحواليحكمتا

منعدداأقامواكما،ممفيسمعبوداتكبيرلبتاحمعبدا

خلالالمصريونطوركذلكالمعبد.منبالقربالقصور

تجرهالذيالمحراثواخترعواالريأنظمةالأوليينالأسرتين

الهيروغليفية.بالكتابةالنقوش!بعضدونواكما،العجول

.مق2686نحوالثالثةالأسرةلدأت.القديمةا!لملكة

وعرفت.قويةمركزيةسلطةلمصرأصبحالتاريخوبذلك

الضخمة.مصرأهراماتببناءالتاليةسنةالخمسمائةفترة

.الأهراماتعصرأوالقديمةالمملكةالفترةهذهوتسمى

لحسقارةفيزوسر،للملكمعروفمصريهرمأولبني

ممتةشم06نحوفيهالمقبرةوترتفع..مق0265حوالي

الأسرةعهدوفي.المدرجالهرمويسمىضخمةمدرجات

الأهراماتمنوغيرهالأكبرالهرمالعمالبنىالرابعة

بنيكماخوفو،للملكالأكبرالهرمبنيوقد.بالجيزة

خفرعالملكلابنهأحدهمامنه،بالقربضخمانهرمان

فييشتغلونالمزارععمالكانوقد.منقرعللملكأضانيوا

حقولهم.النيلفيضانمياهتغمرعندماالاهراماتبناء

الملكسلطةبدأتأحممادسةاالأسرةأواخرونحو

السلطة.علىوالكهنةالحكومةموظفوتنافسإذ،تضعف

انتهتحيث.م،ق2181حتىالقديمةالمملكةاستمرت

السادسة.الأسرةسلطة

تموقدضعفاء،التاليةالأرلعالأسرمعظهماحكامكان

طيبة.إلىأمحاصمةانقاأخيرا

المصريالتاريخفيأ!سطىاالممدف.الوسطىالمملكة

والثانيةعشرةالحاديةالأسرتيتحكمافيتتمثلالقديم

العرشاعتلىعندماالثانيةالفترةفيوازدهرت،عشرة

-إتإليالعاص!ةنقلالذيمصرجنوبوزيرأمنمحات

الاقوياءوخلفاؤهأمنمحاتا!متطاع.ممفيسقربتاوي

وأمنمحاتالثانيوسنوسرتالأولسنوسرتأمثال

حكموخلالوقوتها.ثراءهالمصريعيدواأن،أضالثا

وأنعشت،النوبةبلادمصراحتلتعشرةالثانيةالأسرة

ك!اآمميا،غربيجنوبفيوسورياشلسط!تمعأضجارةا

فترةوانتهت.الفنونمنوغيرهماوالأدبالعمارةازدهرت

..مأق786عامعشرةالثانيةال!سرة

انتشريخطضعفاء،ملوكالتاليةالأسرمنعددقاد

دلتاكلفيالهكسوسعليهمايطلقآ!ميامنمستوطنون

حواليمصرفيالسلطةعلىاممتولواثمأضيل،ا

العرباتالهكسوساستخدمالحربوحلال..ملىأ067

الأدواتمنوغيرها،المطورةوالأقواسالخيولتجرهاالتي

الهكسوسملوكحكموقد.المصريينلدىالمعروفةغير

سمة.مائةحواليمصر

أصبحتسنةخمسمائةفترةهي.الحديثةالمملكة

نحوالفترةهذهلدأت.العالمفىقوةأقوىخلاأ!امصر

هذهحكموخلال،عشرةأضامنةابالأسرة.مث4551

الهكسوسقواتطردت-الأولاأحص!أسسها-الأسرة

أمونأصبحكماأهميتها،طيبةوا!حتعادتمصر،خارج

تدريجيارعبالمعبوديقرن،طيبةفىأساسايعبدحانالذي

.رع-امونسميحيث

جيشامصرطورتعشرةالثامنةالاسرةعهدبدايةفي

السمكريةالتقنياتمنوغيرهاالحيولعرباتاستخدمدائما

الملوكقاد.الهكسوسفترةخلالأدخلتالتيالمتطورة

غربيجنوبداخلعسكريةحملاتالأسرةهذهمنالأوائل

.الفراتنهرإلىيبدو،فيما،الأولتحتمسوصلوقدآمميا.

خلالقوتهاذروةبلغت،عظيمةإمبراطوريةمصرأنشأت

الثالثتحتمسحكماتحتالميلادقبلعشرالخامص!القرن
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ولمدةتقريباسنوياآسياداخلعسكريةحملاتقادالذي

وضمهماوسوريافلسطينأخضعحيث،سنةعشرين

كوشعلىمصرسيطرةتحتمحه!وأعاد.المصريةللإمبراطورية

والنحاسللرجالالمهمةالمصادرحيث(القديم)السودان

الانتصاراتلهذهونتيجة.والأبنوسوالعاجوالذهب

الأوسط.الشرقفيدولةوأغنىأقوىمصرأصبحت

بعدمتوقعةغيربصورةالتارلإلمصريمجرىتغير

نفسهنذرفقد.م،أق367العرشالرابعأمنحوتباعتلاء

الشمس.قرصفيممثلا،اتونيسمىللشمسإلهلعبادة

محلحلأتونانوأعلنأخناتونإلىاسمهأمنحوتبغير

نأيعتقدكان.رعماعدأالمصريةألالهةمنوغيره،آمون

نقلكذلك.آتونمنتأتيالتيالشمسأشعةمنجزءرع

حواليأختاتونتسمىجديدةمدينةإلىالعاصمةالملك

المدينةهذهأطلالوتوجد.طيبةمنللشمالكم028

أخناقونإصلاحاتأدت.الحاليةالعمارنةقلمنبالقرب

منسيلإلى،العمارنةثورةالمؤرخونيسميهاالتي،الدينية

التغيراتهذهأنإلا.آتونتمجدالتيوالعمارةالفنون

.رعأمونوبخاصةالأخرىالمعبوداتكهنةأغضبت

،الاضطراباتإخمادالمباشرونأخناتونخلفاءاستطاع

وأصبحاسمهمنآتون،آتونعنختوتالملكحذففقد

بعبادةوسمح،القديمالدولةدينوأعاد،آمونعنختوت

الأصرةملوكآخرحورمحبرفضكذلك.القديمةالالهة

بكاملها.الدينيةأخناتونمعتقداتعشرةالثامنة

أنحاءكلفيالمعابدعشرةالتاسعةالأسرةملوكأقام

سيتي،الملوكمنأثنانواستطاع.الالهةمنلعددمصر

الامميويةالمناطقاستعادةمنالثانيرمسيسوابنهالأول

الثالث.تحتمحه!حكمبعدفقدوهاالتي

الأسرةفترةخلالتضمحلالقديمةمصربدأت

السلطةعلىوالمستمرةالمريرةأصراعاتاأدتفقد،العشرين

.صغيرةدويلاتإلىالبلادتقسيمإلىوالنبلاءالكهنةبين

.للغزاةفريسةوسقطتالخارجفيأراضيهامصروفقدت

مصرتدهورسرعةتزايدت.الاجنبيالاحتلالفترة

الأسرةانتهتعندما..ماق070نحوبعدالقديمة

أكثرمصرحكمتالتاليةسنةالسبعمائةوخلال.العشرون

والكوشيونالليبيونالحكاممعظمهاكونوقدأسر.عشرمن

فيالكوشعيوندخل.المصمريينوبعض(السودانيين)قدماء

أمامأخيراانهزمواأنهمغيرفلسطينفيمإلاشوريينصراع

تمكنبعد.كوشموطنهمإلىجنوباوتراجعواالآشور!ن

مصرحكمتمصر،عنالكوشيينإجلاءمنالآشعوريين

الزمنمنقصيرةفترةالآشوريةالهيمنةتحتمحليةأسرة

قمبيزأمامالأسرةهذهتنهزمثمالاشوريينعنلتستقل

الإمبراطوريةمنجزءاوتصئمصر)الأخميني(الفارسي

استطاع..مق332سنةوفي)الأخمينية(.الفارسية

وفي.لإمبرأطور!همصرضممقا-ونياملكالأكبرالإلممكندر

الدلتا.غربالإسكندريةمدينةالإسكندرأنشأنفسهاالسنة

قوادهوتقاسم..مق323عامأد!سكندرتوفي.البطا!لة

بطليموسنصيبمنمصرا!انتو.بعدهمنالإمبراطورية

مئ،.مق503حوالىوفي.القادةهؤلاءأحدالأول

الحكامعمل.البطالمةتسمىأسرةوأسم!ملك،لقبنفسه

مصر.فياليونانيةالثقافةنشرعلىالأسرةهذهمنالأوائل

الطبيعيةمصرمواردونموااطصريينلالهةالمعابدبنواكذلك

عاصمةالإسكندريةفأصبحت4.الخارجيةالتجارةوانعشوا

أحدجعلهافيومتحفهاالعظيمةمكتبتهاوساعدتمصر

القديمة.زمانالأفىالثقافيةالمراكزأعظم

الملكةتزوجت..مق37سنةافي.الرومالىالحكم

أحد)أنطونيوس(أنطونيماركالبطل!4السابعةكليوباترا

روما.حكام

الواسعةالرومانيةالأرأضييح!مأنأنطونىأراد

قواتوحاربكليوباتراجيعق!(جيشهفجمعبنفسه

أنطونيبحريةلكنروما،فيالشرليكالحاكمأوكتافيوس

قوةأمامالمهمةأكتيومم!سكةخسرتوكليوباترا

..مق31فىالبحرية)أوغسطس(أوكتافيوس

بجعلأوكتافيوسوقام،التاليةالىضةفيالزوجانانتحر

الشامية.بالذرةرومامصرظامدتروما،أقاليمأحدمصر

عندمام593بعدتدريجيامصرعلىروماسيطرةضعفت

في.وغربيشرقي،جزءينإلىالرو"صانيةالإمبراطوريةانقسمت

العاصبنعمروبقيادةاإسلمونفتحم642هـ،22سنة

تاريخ.مصر،انظر:،م426عامبعدمصرقصةولمتابعةمصر.

القديمةمصرعلىالئعرف

علموأيضا،المصرياتعلما!قديمةمصردراسةتسمى

روءالمجالهذافيالخبراءويسمىالمصريةالاثار

العمارةدراسةمنمعلوماتهممعرلموتستمد.المصريات

العظيمةالمعابدبقاياتوجد.يمةالةفىمصرفنونمنوغيرها

والأقصر،وإسنا،وإدفو،أمبو،وكوم،أيبدوسفي

وجدتالتيالأحافيركشفتوقد.فيلةوجزيرة،والكرنك

منبالقربالملوكواديتسمىكالتي،الفراعنةمقابرفى

عئتوتمقبرة.كانترائعةملونةلوحاتعنالاقصر،

المصريينقدرةعلىالدالةالمدهشةبالأمثلةمليئةآمون

والمعدنية.الخشبيةالأعمالفيالقدماء

السجلاتمنكذلكالقديمةمصرعنالمعلوماتتأتي

أمثالالإغريقوالكتابأنفسهمالمصريونكتبهاالتي

ماإلىالهيروكليفيةالمصريوناستخدموسترابو.هيرودوت

الهيروغليفيةقراءةعلىالقدرةولكن.الرومانيالحكبمبعد

ذلك.بعدسريعاضاعت
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المصريةالكتابةرموزفكالزمنمنلفترةالعلماءحاول

لوحةوجدتأم997سنةفيلكنيفلحوا.ولمالقديمة

خارج،والمصريةاليونانيةباللغتينكتابةعليهاالحجرمن

الفرنسيالعالمبدأ.الإسكندريةمنبالقربرشيدمدينة

والمصريةاليونانيةالكل!اتمقارنةشامبليونفرانسواجان

منتمكنأم822عاموبحلولرشيد.حجرعلىالمكتوبة

لهذهمعاجمذلكبعدوطورت.الهيروغليفيةرموزفك

علىالموجودةالكتاباتترجمةفىالباحثينساعدتاللغة

والمقابر.والمعابدالمباني

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

الأولسيتيالثالتتحتمسأحناتون

كليو،تراآمودع!ءتوتالأكرالإسكندر

!رتيتىحولوإيمحوتب

التالىرمسيسبطليموس

الحضاريالإلهام

لمسلةالحبرالليوابوأ

بسلملااحاخ!لراتثالأا

!ف،لححتالسميمةاعلم،طيرسالأا

لس!يحالعلماتماهرالأا

سةلهمداةرلعماايلبردا

الهيروعليفيةالأراصىا!سحاضشكيلىاالتصوير

السنويالتقويم

والاهاتالهة

عرتوثآمود

ميتحور!نوبأ

يزيصإ

ريةم!صدل!ا

لحعلا

شيدرححر

لسريرا

الصل

طيبة

الحيوارعبادة

ملةذاتأخرىمقالات

ةاعمارا

مرعود

القط

كوش

اللوتس

كليوباترا!سك

سحبلأى!عبدا

الموضوععاصر

الإسكسدريةمكتبة

ممميس

المرمياء

الموبة

ر!،اليل

الهكسوس

الملوكوادي

المصريالعالم-ا

السطح-أ

السكانحياة-2

الا!ريةالحياة-أ

التعليملص-

الديانة-3

وال!للاهاتالآلهة-أ

السكاد!

انمأوىوالملسالعداء-

تملتروا

الآخرهالجاة-ل!

ت

العمل

عةالررا-

والتعدينالصاعة-

والعلومالفنون

-جالعمارة-

-دوالسحتالتشكيليالتصويرا

الحكمنظام

تاريخيةنبذة

هـ-الدايات

-والم!صةالمترة-

-ريمةأغدااطحلاء

-تأسسواالممدصة-

القديمةمصرعلىالتعرف

والنقلالتجارة

لمهىواالحرل!

والأدبالمومميقى

العلوم

الحدشةالمحلكة

الأحبيالاحتلالفترة

المطالمة

الرومانيالحكم

أسئلة

النيل؟هبةمصرهيرودوتاسولانياالمؤرحسىلمادا-أ

المصري!؟قدماءإبحاراتسعضما2

؟المومياواتالمصريودحئطلمادا-3

العمارنة؟ثورةصتعرد!مادا-4

؟الأهراماتالم!ريونسىلمادا-5

المصريةالهيروغليفيةرمورلفكأدىالديالاكتتاثما-6

الحاضر؟وقتسافيالقديمة

قوتها؟قحةمصروصلتمتى-7

ولمادا؟؟بلدهمعلىالقدماءالمصريونأطلة!ماذا-8

القديمة؟ممصرمعر!تناتستمدأي!س-أ

القديمة؟مصرليالرئيسيةالصاعةما-أ.

من،الليبيةالجماهيريةفيالكبرىالمدنثالثةمصراول

،وبنغازيطرابلسبعدالأهميةفيوتأتي.السكانعددحيث

البحرشسواطئعنوتبعدليبيا،منالغربيالجزءوتمثى

بحوالىطرابلسعنوتبعدك!ا،6بحواليالمتوسطالأبيض

مديخةأصلويرجع.كم008لحواليبنغازيوعن،كم002

مركزاكانتتوباسط!،تسمىصغيرةمستوطنةإلىمصراتة

الأراضيبينالقوافلطريقعلىوجودهالسببمهماتجاريا

الوسطىإفريقياوبنالمتوسطالأبيضالبحروراءفيماالرومانية

خلالالمدينةازدهرتولقد.ال!صرىالصحراءوراءفيما

والزيتالصوففيالبندقيةمعوتاجرتالوسوالعصور

القبائلاسممناتخذتوقدإفريقيا.تنتجهاالتيوالبضائع

.الرمالذاتباسمتعرفوكانتالمنطقةتسكنكانتالتي

والصناعاتالذهبوصناعةبالتجارةمصراتةتشتهر

الحديدومصنعالمهمحمدقصرميناءبهاأنكما،التقليدية

جامعية.كلياتبهاوتوجدوالفولاذ.

حعسبنس!ة000.017حواشسكانهاعددويبلغ

إلىسكانهاعدديصلأنويتوقع،أم399عامإحصاء

.م0002عامفينسمة000.023

ليبيا.أيضا:انظر
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الوسو()الصورةوفي.الميلاديععترالحامسالقرنمنإيطالىم!رفاليمى()اللوحةفىويظوإيطاليا،فيلدأتالحديثةاللصرفيةالحدمات

العصرية.المصارفبأحدالاليةالصرفوحدةمننقوداتسحبامرأة(اليسرى)الصورةوفىأم19"عامحواليأمريكيمصرفيظهر

لمصرفا

أموالهم.الناسفيهايودعمؤسسةالمصر!

امشثماراتهافىالمودعةالأموالهذهالمصارفوتستخدم

المصارففيأموالهمالناسويودع.عملائهاإقراضوفي

منها:عدةلأسباب،حوزتهمفيإبقائهامنبدلا

فيبقائهامنلهاآمنالمصارففيالنقودإيداع-أ

لحسابماتااممتخدامسهولة2-.المؤسسةأوالمنزل

يحقق3-.التجاريةأوالشخصيةالفواتيرلتسديدالجارية

أنواعفىأموالهمإيداعهمعندربويةفوائدالمودعينبعض

يدفعوعندما.المصارففيالأرصدةمنمختلفة

يقترضالحقيقةفيفإنه،للمودعينفوائدالمصرف

ذلك.مقابلفوائدويدفع،أموالهم

الأنشطةفيأساسياعنصراالمصارفوتعتبر

فيلتتوسعالمصارفمنتقترضفالشركات،الاقتصادية

ومصانعآلاتمنالإنتاجمدخلاتولتشتريأعمالها،

الأمواللديهمتتوافرلاالذينالأفرادأنكماومواد.ومبان

منيقترضونآخر،منتجأيأوسيارةأومنزللشراءالكافية

مبيعاتزيادةفيدوراللمصارففإنولذلك.المصارف

.والخدماتالسلعمنكثير

الحضارةقدمقديمةتكونتكادالمصرفيةوالخدمات

مصرفينظامالرومانيةالحضارةفىكانفقد.الإنسانية

التيالرومانيةالدولةفيالتجاريةالحركةتوسيعفيأسهم

منكبيرةوأجزاءوآسياأوروبامنكلفيتمتدكانت

الرومانيةالإمبراطوريةانقسمت،م593عاموفىإفريقيا.

أواخرفيالغربيالجزءانهار.وغربيشمرقيقسمينإلى

شبكاتهمعظممعهوانهارت،الميلاديالخاممه!القرن

فيتقريباالمصرفيةالخدماتواختفت.والماليةالتجارية

فإنالشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةفيأما.الغربيةأوروبا

،الميلاديالسادسالقرنفيصدرتالتيجستنيانمدونة

المصرفية.القوانينمنعددامتضمنةجاءت

خلالإيطاليافىنموهبدأالحديثالمصرفيالنظامأنإلا

ثم.الميلاد!نعشروالسابععشرالثالقالقرنينبينالفترة

الإيطالية،المدنمنعددفيكبيرةمصرفيةشركاتنشأت
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لبطءالمصرفيةالخدماتانتشرتومنها،والبندقيةرومامثل

أوروبا.في

أصبحت،العشرينالقرنمناسمبعينياتومنذ

الشركاتانتشاربسببأكبر،عالميادوراتؤديالمصارف

العالم.دولمعظمفيعملياتهاوامتدادالجنسياتمتعددة

موقعأيفيمصرفيةخدماتإلىتحتاجالشركاتفهذه

معمشتركةكبيرةقروضاالمصارفتقدمكما.فيهتعمل

كما.أصمالعاأنحاءجميعفىللمشروعاتأخرىمصارف

الدوللحكوماتقروضاال!جيرةالعالميةالمصارفتقدم

تلكتسديدفيصعوباتالدولمنعددواجهوقد.النامية

التقني.بالتطورالمصرفيةالخدماتتأثرت!ما،القروض

مكانمنالأموالاانتقالسرعةعلىالتطورذلكوساعد

دولمنأخرىإلىدولةمنأوالبلاد،داخلآخرإلى

للبطاقاتالأفراداستخدامالتطورذلكأمثلةومنالعال!ا.

نقدمنيريدونماعلىللحصول-المصرفية-البلا!شيكية

الافي.الصرفأجضةطريقعن

بينالعملاتتبادلحركةأيضاالتقنيالتطوروسهل

الخدماتمنكثيرأصبحالبلدانبعضوفي.الدول

كانتأنبعدمصرفيةغيرشركاتتقدمهاالمصرفية

المملكةففي.المصرفيةالمؤسساتبنمضىفيمامحصورة

جاريةحساباتالاقتراضجمعياتتقدممثلاالمتحدة

التأمين،وخدماتمسياحية،شيكاتتقدمكمابفوائد

دمجوتم.أخرىاستثماريةوخدماتالتقاعدوخدمات

كبر.أمصارفطرفمنشراؤهاأوالمصارفبعض

يشتريأنالمصر!بإمكانلعملائهأكبرخدماتولتأمين

تأمين.شركةأوأخرمصرفا

المصرفيةالخدمات

تقدمهاالتيالمصرفيةالخدماتأهمللخيصيمكن

يلي:فيماالمصارف

فيآمنمكاننيالعملاءنقودتعتبر.الودائعحفظ

مقاومةخزائنفيبالنقوديحتفظفالمصرف.المصرف

،الدولبعضوفي.السرقةضدعليهاومؤمن،للحريق

المصرفيعجزعندماالجمهور؟ودائعنفسهاالدولةتضمن

دها.الوفاءعن

هوبل،شقطلودائالعملاءآمسامكاناالصرفوليس

تعودلأجلوالودائعالتوفيرفودائع.أيضاتنميتهامكان

منالعديدويوفر.ثابتةمعنويةربويةبفوائدلأصحابها

مقابلهايقدم،الخاصةأصوفيراحساباتكذلكالمصارف

رمرفمماأولأي!اوداخ.إيداعشهادةتسمىوثيقة

حساباتشوائدمنأعلىفوائدتعطيالإيداعبشهادات

التوفير.

المصرففىالمودعةللأمواليحدثماذا

،الأعماللرحاليقرضها!إنها!صردصفىلقودهمالماسيودععدما

الفوائدهذهالمصر!ويستخدم!وائد،مقا،!الآحريروللمقترض!!

.للمودع!!ئد!واولدفع،لدبمصاريفه

إيداع!ردئعأسجب

ثصهـدو

!ااممقروصإيراد

15واللاستتارات

طامياحتياطى

""لمحالوى

"!3لأ-

!!

كاضراثب،رو!تقيوضحكو!"،سندات

أصىهـصار!ضوعقاريةوصناعيةتجارية

يصرمصاوص!ض

الحساباتأصحابيستخدم.الدفعوسائلتوفير

.التزاماتمنللغيرعليهميجبمالدفعالشيكاتالجارية

بالبريد.وإرسالهالشيككتابةهوفعلهعليهمامافكل

الشيكويستخدمللسداد.مقبولةوسيلةيعتبرفالشيك

يمكنكماللسداد.ماديةكأدلةالمصرفحسابوكشف

ودائعهمسحبالجاريةالحسالاتغيرفيللمودين

لسحبوسائلالشيكاتيستخدمونلاأنهمولو،بسهولة

الودائع.هذه

تستخدم،اسمانبطاقاتالمصارفمنكثيرويصدر

قيمةسدادالأفرادفبإمكان.الالتزاماتلسدادوسيلة

هذهباستعمالالمؤسساتمنوغيرهاالمحلاتمنمشترياتهم

يحددهمعيناقدراالمبلغيتجاوزألاشعريطةوذلك،البطاقات

شهريشيككتابةبعدفيماعليهمايتعينثم،المصرف

أمابعضها.أوالمصاريفهذهكامليغطيالمصرفلصالح

.المصرفمنمباشرةالسدادفيتلقونالفواتيرأصحاب
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التيالنقودعملائهمنالمصرفيتسلم.القروضمنح

أولئكإلىويقرضهاالحاضر،الوقتفيإليهايحتاجونلا

لشراءالمصرفمنتقترضفعندمايحتاجونها.الذين

نقوداستخداملكيتيحالمصرففإنمثلا،منزلأولمميارة

أكبرإن.المصرففينقودهموضعوامودعينأومودع

طلبها.عندالمودينودائعإعادةهي،للمصرفمسؤولية

السيولةمنكافبقدريحتفظمصرفيوجدلاولكن

جميعاطلبوأأنهملوالمودعينطلباتكلصرفمنيمكنه

المصمارفتحاربلأنبمنفسهأليومفيودائعهماسترداد

فيودائعهمسحبعلىالمودعونيجمعمانادراأنهتظهر

ا!لصرفعلىالتزاحمالحالاتهذهوتسمى،نفسهالوقت

المصرففينقودهميدعونفالعملاء.الودائعلاسترداد

يتمكنولهذاأرادوا.متىاستعادتهامنثقةعلىماداموا

وأعملائهودائعمنكبيرةنسبةاستثمارمنالمصرف

البلدانأغلبفيالحكوماتوتحددتردد.دونإقراضها

استعمالهالهيحقالتيالمصرفأموالمنالمئويةالنسبة

الودائعمننسئاالحكوماتمنالكثيرتحددكماقروضا،

بهيقومقدلماتحسبابهاالاحتفاظالمصرفعلىيجب

لودائعهم.سحبمنالمودعون

،الأرباحتحقيقعلىتعملتجاريةمؤسسةوالمصرف

أرباحاالمصرفويحقق.الأعمالكلشسأنذلكفيشأنها

يقرضهاثم،فائدةبنسبعملائهودائعاقتراضطريقعن

ويستخدم.بهاقترضهامماأعلىفائدةبنسبآخرينلعملاء

تسديدفيالفوائدفرقعنالنابخالإيرادهذاالمصرف

والباقى،الأخرىالمصاريفمنوغيرهاكالرواتبمصاريفه

.للمصرفأرباحايعد

التقنيالتقدممعتمشيا.الإلكترونيةالمصرفيةالخدمات

لتتمشىبالشيكاتتعاملهوسيلةالمصارفمنكثيرطور

مو.الحديثةالإلكترونيةوالأجهزةالحاسوبأجهزةمع

فشيئا،ضميئانهائيامشلغىالشيكاتفإن،الوسيلةهذهتقدم

وهوللنقود،الإلكترونىالنقلبيعرفبديلويستخدم

النظامهذاويتضمنلاخر،حسابمنآلياالمبالغنقلنظام

الالي.الصرفنظام-أ:التسهيلاتمنأنواعثلاثة

الالي.المشترياتدفعنظام3-.الاليةالمقاصةنظام2-

التالي:الجزءفيذلكوسنفصل

وهيالآليةالصرفأداةويسمى.الآليالصرف

وفىالمصارفمقارفيتنتشر،طرفيةحاسوبوحدات

العملاءويستخدمها.التجاريةالمراكزوفيالمطارات

فىالعميليضعهاخاصةبطاقةطريقعنالنقودلسحب

آلةمفاتيحطريقعنالخاصرقمهيدخلثم،الالة

حدحتىالالةمنالمبالغممحبللع!يلويمكن.الحاسوب

ولنقلأيضاالنقديللإيداعالالاتبعضوتستخدمم!ن.

المعلوماتبعضعنوللاستفسارلاخر،حسابمنالمبالغ

وتمكن.شيكاتدفتروطلب،الحسابوكشفالمصرفية

متىودائعهمإلىالوصولمنالمصرفعملاءالالةهذه

والعشرين،الأربعالساعاتمنساعةأيفيذلكأرادوا

السبعة.الأسبوعأياممداروعلى

يتيح،الحاسوبفيبرنامجهو.الآليالمقاصةنظام

الاليوالدفع،المنتظمةللمبالغالالىالإيداعلمستخدميه

المنشأةالنظامهذايمكنفمثلا.المستخدمفوأتيرمنللعديد

مبالغبنقلوذلك،شيكاتدونموظفيهارواتبدفعمن

إلىالمنشأةمصرففىالرواتبحسابمنرواتبهم

كما.معهشعاملالذيالمصرففيمنهمكلحساب

العميلالتزاماتتسديدالنظامهذاطريقعنيمكن

وأالسياراتأوالمنازلقروضتسديدأو،التأمينلشركات

المبالغبنقلوذلك،الانتظامطبيعةلهاأخرىالتزاماتأي

أصحابحساباتإلىمصرفهفيالعميلحسابمنآليا

مصارفهم.فيالالتزامات

،الحاسوبيستخدمنظام.الآليالمشترياتدفعنظام

منالبلدانبعضفيالتجاريةالمحلاتطريقهعنوتتمكن

فيحساباتهممنالحالفيعملاؤهايشتريهماثمننقل

باستخداموذلك،مصرفهفيالمحللحسابمصارفهم

لسدادوقوفهعندالتجاريللمط!العميليقدمهابطاقة

النظامفإنالياالمبالغنقلعمليةجانبوإلى.مشترياته

فيالعميللدىكانإذامامعرفةمنالتجاريالمحليمكن

النظامهذايمكنكما،مشترياتهسمدادمبا!كفىحسابه

نإالمفقودةالعملاءبطاقاتعلىالتعرفمنالتجاريالمحل

عنها.ال!بلاغتم

تقدمالمصارفمعظم.الأخرىالمصرفيةالخدمات

الشيكاتوشراءكبيع،أخرىمصرفيةخدماتلعملائها

والإداريةالماليةالاستشاراتوتقديم،والحوالاتالسياحية

ائتمانيةخدماتالمصارفمنالعديدتقدمكمالعملائها.

المبلغويتمثل.وإدارتهاالائتمانيةالصناديقإنشاءتشمل

،الممتلكاتمنغيرهاأووالضماناتالأموالفىالائتمانى

كماآخر.شخصلصالحمجموعةأوشخصيديرهاالتي

لتمكينالأماناتصناديقبتأجيرالمصارفبعضتقوم

الثمينة.وممتلكاتهموثائقهمحفظمنعملائها

المصارفأنواع

تقدمها،التيالخدماتباختلافالمصارفتختلف

الشؤونفيالمتخصصينمنوالعديدملكيتها.وباختلاف

التيالمصارفعلىفقطمصرفكلمةيطلقونالمالية

مصارفالفئةهذهتعتبرولا.التجاريةبالمصارفتعرف

واتحاداتوالاقتراضالبناءوجمعياتوالاستثمارالتوفير
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الخدماتكلتقدملاالأنها؟حقيقيةمصمارفالائتمان

نأويرون،التجاريةالمصارفتقدمهاالتيالمعتادةالمصرفية

التوفيرتشجيعوهيأسا!ميةبمهمةتقومالأخيرةاأطنشآتا

المجتمع.في

وهيعددا،المصارفأكثرهي.التجاريةالمصارف

الجارية،كالحسابات،المصرفيةجمئالخدماتتقدمالتي

وتخدم.أ!الأمواوإدارةوالاستثمار،التوفيروحسابات

تحدموأحضها،الأعمالاحاجاتأساساالتجاريةالمصارف

أيضا.ال!فراد

يملكها،مساهمةشرح!اتالتجاريةوالمصارف

فيتتمتلأسهمهماعلىنقديةعوائدويحققون،المساهمون

.أرباحمنالمصرفيحققهماصافي

كان.والإقراضالتوفيرجمعياتأوالبناء،جمعيات

شراءشيالساعدةتأسيسهاعندالجمعياتهذههدف

أهمعدةسنواتطوالالجمعياتهدهوكانت.المنازل

المسازأ!شراءقروضأصدفيأسلازمةاالأموالأخوفيرمصدر

،المؤسساتهذهخدماتأخيراوتطورت.الرهنية

وخدمات،الجاريةالحسالاتخدماتتقدمفأصبحت

.الأخرىاالمصرفيةالحدماتوبعضالتوفير،حسالات

بدايةفي،المؤلساتهدهنشأتالتوفير.مصارف
الفقراءالعماللمساعدةخيريةمؤسساتالتامععشرأغرنا

لضمانالححوماتوتتدخلللتقاعد.تحسباالتوفير،على

مجالاتقوانينسنطريقعن،المصارفهذهفيالودائع

عجزحالةفيأصدائعاضمانطريقوعنالا!متثمار

فيعالباالمصارفهذهوتستثمرالوفاء.عنالتوفيرمصرف

وعنالعقاراتتلكبضمان،العقاريةالاممتثماراتتمويل

مية.الح!ضالسنداتفيالامشثمارطريق

منعادةالاتحاداتهذهتتكون.الائتمانيةالاتحادات

وأشركةحعمال،معينةرابطةترلطهمأفرادمجموعة

الأعضاءاويجيم.المثال!مبي!!على،دينيةمجموعةأعضاء

منيقترضفإنهمالاعضواحتاجإذابحيثمدخراتهم

مقارنةنسبيا،منخفضةالغالبفيتكونبفوائدالاتحاد

المؤلسساتهذهمث!!وتنتشر.الماليةالمؤسمعاتمنبغيرها

وكمدا.المتحدةالولاياتفي

هذهتقدمالتجار.مصارفأوالاستثمارمصارف

للصناعة،المالورأس،الأجلطويلةالقروضالمصارف

عدةفيالماليةالا!ششاراتالمنشآتهذهتقدمكما

دعضهاوالصناعيةأضجاريةاالمنشآتشراءمثل،مجالات

للمصارفلايحقمثلاالمتحدةالولاياتوفي.لبعض

مصرفأولأقيموقد.الخدماتهذهبمثلالقيامالتجارية

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيبريطانيافيالنوعهذامن

.بريطاني!تتجاريدعلى

معظم.الدوليةالمصرفيةوالخدماتالمصارف

وقد.الختلفةالعالمدوللينتتم،العالميةالمصرفيةالخدمات

الثمانينياتفىالدوليةوالاقتراضالإقراضخدماتزادت

بينالخدماتهذهأغلبوتكون.العشرينالقرنمن

منكثيرافإنولذلك.الصناعيةالدولفيالمصارف

.بلدانعدةفيفروعلهاالمصهمارف

مصرفدولةكلفىيوجد.المركزيةا!لصارف

للحكومة،المصرفيةالخدماتالأولالمقامفييقدم!زيمر

ويتمثل.الناسلعمومأ!اأمواا!ركزيةالمصارفتقرض!ولا

علىالحكومةمقدرةمنالتأكدفيالمركزيالمصرفدور

كذلكالمركزيةالمصارفوتدير.التزاماتهابك!الوفاء

تنفيذمنلتمكينهاأساسانشأتانتيالدوأ،مديونية

فيالتحكمطرلقعنعادةذلكويتم؟النقديةأحسياسةا

النقدكمياتجميعالماليةالمواردوتشمل.الماليةالموارد

،المصارفوودايع،الماليةالمواردفيهابماالبلاد،فيالمتداول

المركزيالمصرفيعنىكما.الماليةالمؤمسماتمروغيرها

المؤسساتوأحيانا،الأخرىالمصارفأعمالبتنظهيم،عادة

التأ!ن.حاتكشرال!خرىالمالية

إيراداتالمركزيالمصهمرفشلقى،جمئالدولوفي

للدولة.كودائعالأجنبيةالعملاتواحتياطي،الدولة

العامالصرففواتيرمنمدفوعاتهاكلالدولةوتدفع

ذلكومقابل.المركزيالمصرفعلىتسحبهابشيكات

الحكومول.منخولطترسوم،المركزيالمصرفيتقاضى

ودائعيقبلفإنه،الأخرىللمصارفمصرفاوبصحفته

فىالتأثيربمقدورهيكونوبذلكويقرضها.المصارف

مصاعبالمصارفأحديواجهوعندما.الماليةالموارد

،فجأةودائعهماعملائهمنالعديدسحببسببكبيرة

مالاقتراضالمركزيالمصرفإلىيلجأالمصرفذلكفإن

يحتاجه.

كما،المعدنيةالعملةبسكالمركزيالمصرفويقوم

وطبعها،البلادفيالورقيةالعملةبتصميمأحالبافىيقوم

فيويبيعهاالدوليةالعملاتالمركزيالمصرفويشتري

وقد.بلدهعملةلحماية!دخلوقد،الدوليةالماليةالأسواق

،بلدهعملةصرفألحسعارفيللتأثيرأغائدةاسعريستخدم

.ال!خرىأصدولاوعملات

العالمأنحاءفيالمصارف

الأسترالى،الاحتياطيالمصرفيقومأستراليا.في

المصرفدوريؤديفهو،هماكالمصرفيةالحركةبمراقبة

أستراليا،فيالتجاريةالمصارفوأهم.الأسترالياكزيالمر

مؤسسةتضم،التجاريةالمصارفباسمعادةوالمعروفة

الأسترالى،الكومنولثومصرف،للصرافةوالممباك
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ونيوزيلنداأجماأستراومجموعة،الأستراليالأهليوالمصرف

منعددأسترالياوفيد!ول(.)2زد.إن.إيهالمصرفية

الذيللتوفيرالكومنولثمصرفأكبرهاالتوفير،مصارف

المصارفمنعدديوجدذلكجانبإلى.الحكومةتمتلكه

فيلعملائهاالإقراضخدماتتقدمالحكومةتملكهاالتي

منالثمانينياتمنتصفوفيأستراليا.منمحددةمناطق

العملياتمزاولةأسترالياحكومةسهلت،العشرينالقرن

أستراليا،فيبالعملأجنبيةلمصارفوسمحت،المصرفية

إلى،العقاريةالجمعياتمنعددنفسهالوقتفيتحولكما

مصرفية.مؤلسسات

المصرف،الهنديالاحتياطمصرفيعدالهند.فى

وللمصارفللحكومةمصرفاويعملالهند،فيالمركزي

كلتأميمتموقد.الماليةالمؤسساتمنولعدد،التجارية

وفى.ام089عامبحلولالهندفىالكبيرةالمصارف

المصسرفأولهاالتجاريةالمصارفمنأنواعأربعةالهند

الهند،فيتحاريمصرفأكبريعدالذيالحكوميالهندي

ببعضكذأطثويقوم.التابعةالمؤسساتمنعددوله

وثانى.الهنديالمركزيالمصرفبهايقومالتيالأعمال

.الأخرىالمؤممةالمصارفهيالهندفيالتجاريةالمصارف

فيمتخصصةمصارفورابعها،الأجنبيةالمصارفوثالثها

المصارفبعضأنإلا"المدىطويلوالاقتراضالإقراض

.الخدماتهذهمثلتقدمالتجارية

المركزيالمصرفيتودىأيرلندا.جمهوريةفي

والإضمرافالتجاريةللمصارفالترخيص،الأيرلندي

قسمين:إلىأيرلندافىالتجاريةالمصارفوتنقسمعليها.

والمصارف.مشاركةكيرومصارفمشاركةمصارف

المصارفمؤسسة:مصارفثلاثةالرئيسيةالمشاركة

هذهوتقدمألستر.ومصرفأيرلنداومصرفالمتحدة

العالمفىمصارفعشرةأكبر

المصرفمالرأسالمصرف

الدولاراتبملايين

855.624كانجيودايتشيمصر!-1

783.214ميتسوبيشيمصكرف-2

7097.04سوميتومومصر!-3

205.7،4كوبيتايوميتسويمصرد-4

104لم465!مانوامصر!-5

132.893فوحىمصرف-6

839203أحريكولكريديهمصرف-7

477،928الأهلىلارسمصرف-8

!28لم917الصماممطأجابانامصرف-!

2382852ليوليهكريديمصرفأ-.

.أم!19يوليوبانكر،ديالمصد..

المصرفمقر

طوكيو

طوكيو

كاساوأ

طوكيو

كاوماأ

كيوطو

يسربا

كيوطو

باناليا

باداليا

بانلياا

بانلياا

بانلياا

لىبايىا

فرسا

فرنسا

بانلياا

سمافى

للمؤسساتالمعتادةالمصرفيةالخدماتكلالمصارف

مصارففتتضمنالمشاركةغيرالمصارفأماوللأفراد.

الأجنبية.والمصارفالمدىطويلوالاقتراض،الإقراض

المصرفماليزيانجارامصرفيعدماليزيا.في

ويصدرماليزيا،فىالمصرفىالنظامعلىويشرف،المركزي

مصرفاأربعينمنأكثرالبلادفىويوجد.الماليزيةالعملة

والاقتراضللإقراضمصارفعشرةمنوأكثرتجاريا،

قانونصدروعندما،ام839عامومنذ.الأجلطويل

الذيالإسلامىماليزيامصرفأمس!،الإسلاميةالمصارف

أوليعتبروهوفوائد.دونمنالمصمرفيةالخدماتيقدم

بلدوماليزيا.المنطقةفىيقامحقيقىإسلاميمصرف

الربويةبالفوائديسمحلاالإسلامىوالقانونإسلامي

الإسلامىالماليزيالمصرففإن،ذلكمنوبدلآ.المصرفية

علىوالصناعيةالتجاريةللمنشآتاللازمةالأمواليقدم

والربح.الخسارةفيالتساويأساسعلىأوالمشاركة!مبيل

تقدممصرفيةمؤسساتأربعتوجدنيوزيلندا.فى

أستراليامجموعة:وهيالتجاريةالمصرفيةالخدمات

ومصرف(ولدم2)(زد.ن!.يه!)لمصرفيةا1يلندنيوزو

ومصرف،المممرفيةباكوستومؤسسة،الوطنىنيوزيلندا

مصرفهونيوزيلندافيالتوفيرمصارفوأكبرنيوزيلندا.

للتوفير.البريدصندوق

على،الفلبينيالمركزيالمصرفيشرف.الفلبينفي

التجاريةالمصارفمنالمصارفوتت!صن.الماليالنظام

المتخصصة،الحكوميةوالمصارف،الريفيةوالمصارف

والإقراضالتوفيروجمعيات،والضمانالتوفيرومصارف

التجاريةالمصارفوأكبر.الخاصةالتنميةومصارف

يوجدكما.الدولةتملكهالذيالوطنيالفلبينمصرف

البلاد.فىريفىمصرفألفحوالي

اسيا،فيالمهمةالماليةالمراكزثالثتعد.سنغافورةفي

قطاعسنغافورةففىوطوكيو.كونجهونجبعدتأتيحيث

فيالمركزيالمصرفبمهامالقيامويتولىمتطور.مصرفي

العملة.تصدرلاأنهاإلا،سنغافورةنقدسلطةسنغافورة

مصرفاوخمسينمائةمنأكثرسنغافورةفيويوجد

نوعحعسبالتجاريةالمصارفوتصنف.أجنبيمعظمها

عامة،رخصةيحملفبعضهاتحملها،التيالرخصة

للعملاءالخدمةتقدموالبقية،مقيدةرخصةيحملوبعضها

هذامنالأجنبيةالمصارفومعظم.سنغافورةخارجمن

مصارفمنكبيرعددسنغافورةفيويوجد.النوع

مصرفيوجدكما.الأجلطويلوالاقتراضالإقراض

ويوجد،الوطنيالتوفيربمصرفالمعروفالبريديالتوفير

الصرفوحداتومنالفروعمنعددكبيرالمصرفلهذا

البلاد.أنحاءفيالمنتشرةالالى
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المركزيالمصرفمهمةتناطإفريقيا.جنوبفي

الدولةتملكهلاالاحتياطيومصرف.الاحتياطيبمصرف

تجاريةمصارفخمسةوتوجدسيا!متها.ينفذأنهإلا

الوطنيوالمصرفإفريقيا،لجنوببانكمعتنادردهي،كبيرة

وتقدم.وندبانك،الائتمانومصرفوفولكسكاس،الأول

بعضطريقعنال!جلطويلوال!قتراضالإقراضخدمات

العقاريةالجمعياتوتنافس.المستقلةالماليةالمؤسسات

لمشتريالعقاريالإقراضخدماتتقديمفيالمصارف

.المنازل

منكبيربقدرالمصارفتتمتع.المتحدةالمملكةفى

أجةالماوالمؤسساتالاجنبيةالمصارفوتترحص.الحرية

إنجلترامصرفويعد.لندنمدينةقلبفىالأخرى

أنهإلاللدوأسةملكأنهمنإهـغ!اوعلى.المركزيالمصرف

بنكانظر:.ح!صميةجهةأيعنبعيدةخاصةإدارةيدار

إنجلترا.

النظاممنهايت!صناكتيالتجاريةالمصارفوتشمل

بمصارفتعرفمهمةمحموعةبريطانيا،فيالمصرفي

معظماوتسويةالص!صكمعظمبمعالجةتقومحيثالملقاصهبم

المجموعةهذهفيأطصارفاوأه!االبلاد.فيالمستحقات

ووستمنسترومدلاندولويدزوباركليزأممكتلندامصرف

بنك،ضمارتردومحتاندردأسكتلنداومصرف،الملكي

مصارفمجموعةوتلي)!3+(.بي.إس.تيومجموعة

منالعديدوظهروالاستثمار.الإقراضمجموعةالمقاصه

منغموباشعشر.أضاسعاالقرنفيالماليةالمؤسساتهذه

بمالدوليةأضجارةالخدمةموجهةالمصارفهذهخدماتأن

،الاستثماراتإدارةتشملأخرىخدماتتقدمفهي

تقدمكما،الدوليةالعملاتوصرفالشركاتوتمويل

.الأملاكوإدارةوالشحنالماليوالتأجيرالتأمينخدمات

الأحنبية،اللمصارفالمهمةالعالميةالمراكزأحدإنجلتراوتعد

مصرفا045منأكثر،أم9!.عامحتىبهاأقيموقد

الأمريكية،المتحدةوالولاياتاليابانمنكلوتملكأجنبيا.

.المصارفتلكمنمصرفاخمسينمنأكثر

أضوفيرامصرفبريطانيافيالأحرىالمصارفومن

يوجدحيثالعال!ا،فيللتوفيرمصرفأكبروهو،الوطنى

المصرفهذاولأن.حسابمليونعشرينمنأكثربه

هذافيالمودعينفإنالبريطانيةالحكومةتمويلفييساهم

خاصة.ضريبيةبمعاملةيحظونالمصرف

،أم689معنةأ!س!الذيبنكجيروناشيونالويعد

عنالمالتحويلليسهلأقيمفقدالبريد،مؤسمعةمنجزءا

منجزءاالبناءجمعياتتعدولا.البريدممبالنظامطريةى

تسافسأنهاإلاالمتحدةالمملكةفيالمصرفيالنظام

جمعياتإحدىتحولت،أم099عاموبحلول.مؤسساته

أنوينتظر،مصرفيةمؤسسةإلىالوطنيةآبىوهيالبناء

حذوها.ال!خرىالجمعياتتحذو

منأنواعأربعةتوجد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

ومصارفالتجاريةالمصارفهيالمصرفيةالمؤسممات

.الائتمانواتحاداتالإقراضيالتوفيروجمعياتالتوفير

نظاملإشرافالمؤسمماتهذهمعظمأنضمهآوتخضع

فيالمركزيالمصرفيعدالذي،الفيدراليالاحتياط

الفيدراليالاحتياطيقانونوفة!أقيماوقد،المتحدةالولايات

علىالفيدرالىالاحتياطيمصرفويشر!.أم139عام

.المتحدةالولاياتفيالائتمانكةحروعلىأجةالماالموارد

المصرفيةالخدماتالفيدراليالاحتياطىمصرفويقدم

فىأحاملةاالتجاريةأطمصارفرالمتحدةالولاياتلحكومة

احتياطيامصرفاعشراثناأمري!!افيويوجد.أمري!!ا

عشرةاثنتيفىالمصرفيةالخدماتعلىتشرثفيدراليا،

فيدراليا.احتياطيافرعاوعشرونوخمسة،فيدراليةمقاطعة

مصرفإشرافتحتالتجاريةالمصمارفمعظموتعد

الاحتياطيسوقلجنةوتتخذ،أعيدرالياالاحتياط

النقديةبالسياسةالعلاقةذاتالقراراتأهمالحرةالفيدرالي

الأمري!جة.المتحدةالولاياتفي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

السياحيالشيكالاءححعيةالاستتمار

السوكعطلاتالاعتمادح!ا!اهصر!الأستتمارا

الفائدةالمقاصةدارالأختمادااأموا

الك!بجالةاعقاريا3س11ا،ئتمالى1لطاقة

السقودالتيكالتوديرلك

فيالاقتصاديةللتنميةالعربيالمصرف

العربية.المنظماتانظر:إ!ريقيا.

.المصرينجيمابنانظر:.لجيمابن،المصري

هـ،ا385-21)89عليعزيز،المصري

عسكريقائدالمصريعلىعزيزأم(.0188659

القرنأوائلفيالعربيةالحركةرجالطلائعمنمشهور

فيوهوأبوهومات.القاهرةفيوأسد،الميلاديالعشري!

ف!!لته،عشرةالحاديةفيوهوأمهوماتت،أصسادسةا

علىحصلعندمابتركياالحربيةبالكليةالتحة!.شقيقف

منالإنجليزطردفيالإمعهامبهدفالبكالوريا،شهادة

البريطانيالاحتلالظلفيشبابهأصعمطاعاشفقدبمبلاده

عامتخرخوعندما.أبيةحرةنفساذأ-كوصادفلمصر،

الحربأركانمدرممةفيأم409هـ،أ322

التركيالجيعقحربأركانهيئةفيعمل،بالقسطنطينية
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.متعددةحربيةعملياتخلالمنأسمهلمعمقدونيا.في

منتشكلتالتيالسريةالفتاةتركياجماعةإلىانضم

والترقى،الاتحادجمعيةإلىتحولتثم،الجيشضباط

صدر.العثمانيةللدولةبدستورالمطالبةأهدأفهامنوكان

بارزدورلعزيزوكان.أم809أهـ،326عامالدستور

السلطانحاولعندماآخرينمععليهقبضهذا.في

علىعلامةذلكوكانالدستور.إلغاءالثانيعبدالحميد

عامعزلالذيالحميدعبداصمملطاناحكمنهاية

فياشتركواالذينأحدعزيزكان.أم909هـ،ا327

الاتحادجمعيةتحولتوعندماعبدالحميد.السلطانتنحية

الجطمعةباسمالتركيةالعنصريةإلىللدعوةوالترقى

الدولةفيالعربيةالعناصرلتتريكمحاولةفيالطورانية

العربعلىخطرالاتحاديينأنعزيزرأى،العثمانية

يعملأخذولذألها.يدعوالتىالعربيةللوحدةوخصوم

الدولةعناستقلالهمالعربلينالاللامركزيةإلىللدعوة

هي،الهدفلهذاخالصةعربيةجمعيةفكون.العثمانية

أركانكليةفيأستاذاذاكإذوكان.القحطانيةالجمعية

كبيرين:بعمل!تيقومأنالفترةهذهفيلهوأتيح.الحرب

معخلافاتهبتسويةاليمنإماميقنعأنامعتطاعأنهالأول

هيبتهزأدمماأم،119أهـ،932لحشة،العثمانيةالحكومة

بالاممتقلالاعتر!طالتسويةهذهلأن،العربأعينفي

عنالدفاعفيإيجابيبدورقيامهوالثاني.للإمامالداخلي

عامدرنةعندالبرإلىالإيطالييننزولعقببرقة

فادحة.خسائربهموأنزل،أم119هـ،ا932

العربالضباطإقصاءإلىالاتحادييناتجاهظهروعندما

مناستقال،البعيدةالحامياتإلىالعاصمةفيالمقيمين

،أم419اهـ،332سنةسريةجمعيةوكون،منصبه

العهد.بجمعيةوسميت،العربالجيشضباطمنتتألف

عزيزا،فاعتقلوا،الجمعيةهذهأمرالاتحاديوناكتشف

إفريقيا،شماليفيعربيةمملكةلإقامةبالسعيواتهموه

الجيش.أموالفيالتصرفوإساءةللإيطاليينبرقةوتسليم

السجنإلىذلكعنعدلواثم،بالإعدامعليهفحكموا

الوطنفىالقويةللاحتجاجاتنتيجةعاماعشرخمسة

لم.أعدمإذالهالثأرعلىالعربالضباطوأقسم،العربي

مصرإلىفسافرعنه،أفرجفقد،السجنفىكثيرايلبث

قوميا.بطلاباعتبارهبالغةبحفاوةاستقبلحيث

تركياودخلتها،الأولىالعالميةالحرباندلعتوعندما

سارعتالحلفاء،وبقيةالإنجليزضدالألمانصففي

مملطانا،كاملحسينوعينتحلميعبهاسفعزلتبريطانيا

ر!عالةعزيزأرسلهناك.العثمانيةالسيادةنهايةأعلنتكما

بأيالقيامبعدمفيهاطالبهمالعهد،جمعيةزعماءإدىقوية

!ميعرضالحربفىتركيااشتراكلأنتركيا،ضدعمل

الحصولرأيهمنوكان،الأجنبيللاحتلالالعربيةولاياتها

الأطماعمنتحميهمقاطعةضماناتعلىتركيامن

وعندما.العربلاستقلالفرصةالحربأنوظن.الأوروبية

والإنجليز-مكةسلطان-حسينالشريفبينالاتفاقو!

لنيلمساعدتهممقابلللحلفاءالعربمعاونةعلى

منليحذرهبالشريفعزيزاتصل،الحرببعداممتقلالهم

تلبثلاثم،الحربضرورةعليهاتمليهاالتيبريطانياوعود

بعد.منتنقضهاأن

تركيامعلىالثورةحسينالشريفأعلنوعندما

جيشنواةفكون،العربيةالجيوشلقيادةعزيزاختيرالحلفاء

عنفتخلى،حسينالشريفمعاختلفثم،مدربعربى

علىالقضاءيريدونالإنجليزأنإلىفطنعندما،القيادة

أوزارهاالحربوضعتوعندمامعا.والأتراكالعرب

مععهدهمنقضواحينالإنجليز،نواياوغيرهلعزيزتأكدت

عامألمانياإلىتحولثمأسبانيا،إلىعزيزفخرجالعرب

أهـ،344عاممصرإلىعادثمام،189اهـ،337

اختارهثم.والإدارةالشرطةلمدرسةمديراليعمل،أم529

يوجههفأخذ،لندنإلىفاروقلابنهمرافقافؤادالملك

فتركه،الاخرينفاروقبموجهىفاصطدم،وطنيةوجهة

وعينمصر.امشقلالبقضيةنفسهوشغلمصر،إلىوعاد

مأ379أهـ،356عامالمصريللجيحقعامامفتشا

لاضرورةبأنصرحوعندما.حربهأركانلهيئةفرئيسا

،المصريالجيشفيالبريطانيةالعسكريةالبعثةلوجود

الحربخلاللسجنهتهمالهولفقوامفتوحةإجازةمنحوه

يحدثحادثكلفيعليهيقبضكان.الثانيةالعالمية

هوتوفيأنوإلىالفترةهذهفيالحقيقيعملهبمصر.كان

الوطنيالتحررحركاتفيالانخراطنحوالشبابتوجيه

باشا.عليمحمدوألعرةالإنجليزضد

(.المصرية)1!هراماتالأهراماتانو:ا!.

مصطفىالزرقا،الظر:الزرقا.أحمدمصطفى

أحمد.

أهـ-)337هارونداتوبنمصطفى

لوزراءرئيساكانالملايو،منسياسي(.-ام189

تحدى.أم759وأم679عاميبينالماليزيةصباحولاية

منطقةصباحبتحويلهالوظيفةهذهفيالماليزيةالحكومة

خشبتحارةعلىسيطرتهمنفأثرى.الشخصيةلمصالحه

الاتحادتتركقدصباحأنإلىوألمح.المحليةالخامالصناعة

ضدهالماليزيةالحكومةفعلردوكان.الفيدراليالماليزي

هارونداتوبنمصطفىأذعن،أمء79عاموفيعنيفا.

منصبه.منواستقالالقويللضغط
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علىكوداتإقليمفيهارونداتوبنمصطفىؤلد

الثانيةالعالميةالحربوخلال.صباحمنالشماليأطرفا

كانتالتي،صباحاليابانيوناحتلأم(،1-459)939

انضم.البريطانيةالشماليةبورليوباسماوقتهاتعرف

ضدوحاربأحصاباتاحربإلىهارونداتولنمصطفى

اليابانيين.

-أ509أهـ،أ-938)323جوادمصطفى

إبراهيمبنمصطفىبنجوادمصطفىأم(.969

اللغةمجمعىأعضاءمنوأديبباللغةعالم،البغدادي

!!انبها.وتوفىبغدادفيشأسد.وبغداددمشقفيالعربية

شقرفيمصمفىأنشأ.أ!مىباأصيبخياطاوالده

فيبالسوربونتم،والقاهرةبغدادفيدرس.وحرمان

دارآخرهامدارسعدةفىأخدرلسباواشتغل.باريس

(.التربية)كليةالعاليةالمعلمين

النحوفلسفةفيدراسات:المطبوعةكتبهمن

،العراقفياللغويةالمباحث،والرسمواللغةوالصرف

وعصرالعربيةالشخصيات،العباسيالبلاطسيدات

قدسىحسينرباعيات:ترجماتهومن.الغزاليالإمام

وله.أغرنسيةاعنونهارنهارألف،أغارسميةاعننخعي

الكلامفىالمنسجمالشعورسماهيطبعلمديوانكذلك

.المستدركالمعجمعنوانهأيضايطعلموكتاب،المنتظم

.المجلاتفيالمقالاتمنكثيرأيضاوله

مصطفى.،الشهابيانظر:.الشهابيمصطفى

الرافعي،انظر:.الرالمحعيصادقمصطفى

عادق.مصطفى

العسكر.قاضىانظر:عر!.مصطفى

مصطفى.،غزلانانظر:.عزلانمصطفى

أم(.809-؟أهـ،326-؟)كاملمصطفى

يلقبهمصر.فيالوطنيةالحركةأقطابمن!مياسيزعيم

الإسلامي،اتجاههويبدو.الوطنيةالحركةبباعثالمؤرخون

إصدارهمنالإسلاميةالشعوببينالروابطأضقويةوحبه

كانأم(،09)5الإسلاميالعالىبا!ممأ!عبوعيةجريدة

المقالاتمنوالمسلمينالإسلاميهمماكلبهاينشر

وال!نباء.

علىالإنجليز!ميطرالعرالية،الثورةعلىالقضاح!بعد

وحلواالعامةوالأشغالوالاقتصادوالماليةوالشرطةالجيعث!

وقعولهذا،معارضةمنهاتنبثقأنيمكنالتيالمؤسسات

?!صفيىنر*!!"عالطبقةعلىالمقاومةعبء
!!به!4ئر!ج

ش؟لمونرلأرز+كأبخأعدةفيفانتظمت،المثقفة

قيبن/لأ!أص!!!

بر-بر!فيإبم؟لمبنئن!+ع،-،طليعةفيوكان.احزاب

!بر!؟3ئج!!!؟ص!؟!خ!كأ!ووكابر!؟لمغزرلاكأ؟؟رز/د"الطبقةهذهمنالوطنيين

ك!بنئر؟كاكاقيينص؟ءغ؟3،

قيبربم!رز%خفي!برءض*!!؟فيأنر؟كي!شلىور!!ش؟كا3ساسعم!الذيكاملمصطفى

كا!!!ش!رز!13بمق!كا!ش!!زر!برئنص!"لافيلىإودعا،لوطنياالحزب

،ءيي!!-بر!!تن

كا\لإرزأ!ا!!ءضء،?3لهوالتنديدالاحتلالمقاومة

شءيم33"7!سكا4أءع93ئج3!روضقي!برسقيفيوخلفه.مكانكلو

ي

كاملمصطفىكانفريد.محمدالجهاد

يرىل!ح!املمصطفى

الوطنية.دعؤلهفيأحثمانيةالالرابطةالتمسكفىحرجا

كامل.ممطفىمراد،انظر:مراد.كاملمصطفى

.كمال،أتاتوركال!:باشا.كمالمصطفى

مصطفىسديمان،انظر:.سليمانمحمدمصطفى

محمد.

شعجرمنتستخرص!راتينجية،مادةالمصطكى

البطمياتفصميلةمنشجيراتأوشجروهو،المصطكى

مادةوكانت.المتوسطالأبيضأجحرامنطقةفيينبت

الآنأما.للجروحواقيةضمادةقديماتستخدمالمصط!!

فيالجودةعاليةبراقةودهاناتالورنيشإنتاجفىفتستخدم

أصفنية.االأعمال

الموادمنمجموعةإلىأيضاالمصطلمصطكىويشير

ورقائقوالأسقف!الأرضياتتركيبشىتستخدماللاصقة

هذهالمصطكى-ومواد.للحوائطالبلاطعملفىأوالفلين

أوبسكينسميكةطبقاتفيبوضعهاعادةتستخدم

المعجونبسطسكينأوالمسطرينمثلأخرىلأدوات

مستوية.عريضةحافةأ!ابأنتمتازأدواتوهي(،)الملوق

الراتينج.،الجلفطة:أيضاانظر

المفا!ارأسحركةبسببلالعنقيلحقأذىالمصع

تتوقفعندمادائماويحدث.وللأمامل!خلفوالقوية

العضلاتتلفتسببأنيمكنوهنا.فجأةمسرعةسيارة

العنق.عظامتحملالتيوالأردطة

الأكتافوفيالعنقفيوالتصلبالأأسمالمصعويسبب

حاد.صداعينئكلسهأنويمكنأحيانا.

إلابالألمالمصابيشعرلاالمصعحالاتمنكثيروفي

الألميكونمافعادةبمالحادثوقوعمنساعاتعدةبعد

ياقةلبسحالةوفي.التاليةالايامخلالحالاتهأشدفي

تعاطيمعوالتدليكالبخاروامشخدامالعنقلتثبيتمقوية



371المصعلى

وأالمقدمةمىتصطدمعندمامميارةلحادثنتيجةغالبايحدتا!لصع

.والأمامالحلفإلىبسرعةالرأسالمفاحئةالقوةوتدفعالمؤخرة

الشعورتخفيفعلىالمساعدةيمكن،المسكنةالأدوية

إلىالمصعبسببالنفسىالقلقيؤديأنويم!ش.بالألم

نأفىالمصاببطمأنةالطبيبيقومماوغالبا،الحالةتفاقم

سيخف.ال!لم

تمزقالمصعحالاتأغلبفيالأشعةتظهرولا

السببتحديديصعبلذلكونتيجة،العنقأربطةعضلات

الإصابة.عنالناتجينالإعاقةومقدارللألمالرئيسي

طابقمنوالبضائعالناستحملالتيال!نتقالالةالمصعد

التىالمقصورةعادةوتعني.المبانيمنمبنىفيطابقإلى

يرمزالمصطلحولكن.البضائعأوالناسبوساطتهاينقل

بأكملها.،المقصورةحركةيحكمالذيللجهازأيضا

لهرأسيممرداخلأسفلإلىأوأعلىإلىالمقصورةوتتحرك

المصعدويسمىجانبيا.الحركةتمنعالفولاذمنقضبان

رافعا.

ناطحاتتشييدإلىالمصاعدفىالتطورأدىوقد

مبانتصميممنالمعماريينالمصماعدمكنتفقد.السحاب

السلالمصعودإلىحاجةفيتعدلمالناسلأنأعلى

العليا.الطوابقإلىليصلوأ

العديدفيالبضائعومصاعدالركابمصاعدوتعمل

التيالركابفمصاعد.متنوعةأغراضاوتخدم،الأمكنةمن

ماتحملأنيمكنهاوالسكنيةالإداريةالمبانيفيعادةتشاهد

البضاعةمصاعدلبعضويمكن.أكجم0،08و009بين

كجم./00045مثلكبيراثقلاتحملأن

حواليومنها،العالمفيمصعدمليونىمنأكثريوجد

المصاعدوتحملوكندا.المتحدةالولاياتفي000/093

مليونء3.حوالىإجمالأوكنداالمتحدةالولاياتفى

يوميا.راكب

المصاعدمعظمتشتغلالمصاعد.تعملكيف

الذينالتشغيلعمالبوساطةتشغلمنهاوقليلأوتوماتيا.

يحضرأنالشخصويستطيع.المقصوراتداخليركبون

خارجالحائطفيزرعلىبالضغطمعينطابقإلىالمصعد

المقصورةتصلأنبعدتلقائياالمصعدأبوابوتنفتحالممر.

ثم.الراكبيدخلأنبعدوتقفل،المطلوبالطابقإلى

نأفييرغبالذيالطابقليحددزرعلىالراكبيضغط

الطوابقجميععندالمقصورةتقفوالمصعد،عندهيقف

فيها.ينزلواأومنهايركبواأنالركابيرغبالتي

وأطوأبقالعشرةذاتالمبانيفيالمصماعدمعظموتزود

وترفعالكهربائيةالسحبنظمبوساطةبالقدرةأكثر

ذاتالمصاعدمنطرأزانوهناك.فولاذيةكبلاتبوساطة

ترولر،بدونالسحب:هما،الكهربائيةالسحبنظم

.بالتروسوالسحب

فىتروسبدونالسحبذاتالمصاعدتستخدم

السكنيةالمبانىوفيطوابقعشرةمنالأكترالإداريةالمبانى

إلى021منبسرعاتوتتحركطابقا.ثلاثينمنالأكثر

الرفع،حبالتمسمى،كبلاتوترفع،الدقيقةفيم006

العلويبالسطحكبلكلطرفيأحدويربط.المقصورة

منموازنبثقلالاخرالوفيوصلبينما،للمقصورة

وزننصفحوالىويعادلالمقصورةثقليوازنالفولاذ

اللازمةالقدرةالموازنالثقلويخفض.الأقصىالركاب

حولالرفعحبالوتلفحد.أدنىإلىالمصعدلتشغيل

رؤيةمنالركابيتمكنلكىزجاحيةجوانبدهااللشاهدةمصاعد

مبينهو)كماالداخليةالأفنيةفىالمصاعدهذهتركب.لهميحيطما

الحارجية.الحوائطبمحاذاةأو(أعلاه
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احراتوجهسكك

الحححصك

حاشحال

الرسةرإط

احا!مخحح!!ا

اكا،مةملىمعس

ائتحركلسلك

احا،مةحا-ا

ا!حاتس!ىأغولادام!ل!صبلات،أعلاه،تروسدونسحبمصعد

الحبالترشعالكولاءلقوةاص!رةاتتحركفعمدما.س!صةحولاشبلدور

تمزلها.أوالمقصورة

البكرةتدوروعندما.ح!ربائىبمحركمباشرةمتصلةبكرة

وتمسك.المقصورةتخففرأووتر!الحبالتتحرك

بحابح.المصعدوقوفمكانفيالمقصورة

إلىتصلبسرعةبالتروسالسحبذاتالمصاعدتتحرك

بالتروسالسح!مصاعدوتشابه،الدقيقةفيأم37

محركاتأنبيدترولمر.بدونالسحبذاتالمصاعد

الذيالتخفيضترستشعلبالتروسالسحبذاتالمصاعد

.الب!صةبهاتدورالتيأصسرعةاالترسويخفض.البكرةيدير

تشغلهيدروليكيةمصاعدالمسماةالمصاعدوبعض

بوصعاطةتخفضأوترفعحيثهيدروليكينظامبوساطة

هذهوتتحرك.الفولاذيةالكبلاتمنبدلآطويلمكبس

وهي.أسدقيقةافيم48وأءبينتتراوحبسرعاتالمصاعد

ويرتفع.أقلاوطوابقستةذاتعديدةمبانيتخدم

الزيتكهربائيةمضخةتدفعحينماالمصعدويرفعالمكبصر

حينماأسف!!إلىالمصعدويهبط.المكبسأسطوانةداخلفي

.الخزانداخ!!فيالزيتويتدفة!يفئالصمام

لشغلأنيتحتما،أسدولامنكثيرفما.الأمانشروط

منهيئةبوساطةتحددالتي،الامانلرموزطبقاالمصاعد

والمجموعاتوالحكومةالمستفيدتشملالتيأ!ح!الاتا

بصفةالمصاعدعندئذالرسميونالموظفونويعاين.الصناعية

وظائفها.تؤديالأمانجمئشروطأنمنليتحققوادورية

منأبوابالركابلمصاعديكونأنكادةويتو!

لهايكونالمصاعدومعظم.الحريقمقاومةلتستطهيعالفولاذ

عندالحائطفيواحدةمجموعةبمايلأبوابمنمجموعتان

المقصورةمنجزءاتكونأخرىومجموعة،طابقكل

نأقبلبإحكامالمجموعتانهاتانتنغلة!أنويجبذاتها.

فيخاصأمانجهازوشسبب.التحركمنالمصعدسم!ش

مدخلفيماشمخصهناككانماإذافئالأبوابإعادة

إلىيهبطعندمازائدةبسرعةالمصعدتحركوإذا.الباب

وتوقفالموجهةالقضبانالأماناملازمت!صس،أسفل

بأجراسمزودةتكونالاليةالمصاعدوجميع.المقصورة

ويمكنهواتفأوداخلىاتصالانظمةلهوبعضهاإنذار،

،الطوارئأ!ةحافيالأجهزةاهذهيستخدمواأنأطركاب

الطوابق.لينالمصعدتوق!إذاأ!لاستغاثةالنداءمث!!

بهاالكبيرةالمبانيبعض.المصاعدمنخاصةأنواع

وتخدمحيزانلهايكونمزدوجسطحذاتمصاعد

ترتع.مكبصبوساطةيربويحفضأعا،5،،روليكىالهيلىالمصعلى

المكبص.أسطوانةداحلإلىالزيتتدص!!ضحةعدماالمقصورة

الريت.صهربحرنإلىاشيتيسيلعدماووررل



إلىيصعدواأنيريدونفالذين.توقفمبماثنينطابقين

السفليالحيزفييدخلونالفرديالرقمذاتالطوابق

ذاتالطوابقيريدونوالذين،الأولالطابقعندللمصعد

الثانيالطابقعندالمصعدفييدخلونالزوجيالرقم

المسماةوالمصاعدللمصعد.العلويالحيزفىويركبون

بمحاذأةوتتحركزجاجيةجوانبلهامشاهدةمصاعد

الخارجيةالحوائطبمحاذاةأوالداخليةالأفنيةحوائط

عبرالمحيطةالمنطقةمشاهدةللركابويمكن.للمباني

الزجاجية.الجوانب

تتحركسريعةمصاعدالعاليةالمبانىبعضفىوتوجد

إلىالركابيتحولحيثمعينةطوابقعندتوقفبدون

المحليةالمصاعدهذهتحملوعندئذ.محليةأخرىمصاعد

طوابقهم.إلىالناس

تتحركالتيالمصاعدالإنشاءاتشعركاتوتستخدم

أخرىأنواعوتأخذالبناء.وموادطاقموتحملالمبانيخار!

تكونبينما،المناجمدأخلإلىوالموادالعمالالمصاعدمن

الأصرةحملمنتمكنهابدرجةكبيرةالمستشفياتمصاعد

.والنقالات

تاريخيةنبذة

أرخميدس،القديمالإغريقيالرياضياتعالماخترع

حبالأفيهاستخدم،.مق023سنةنحوالمصاعدمنطرازا

واحد.شخصلرفعوبكرات

عشرالتاسعالقرنبدايةفيالمصاعدالممتخدمتوقد

عشرالتاسعالقرنأربعينياتحلولومع.الميلادي

بقدرةالمزودةسواءالبضاعةمصاعداختراعتم،الميلادي

جدا.بطيئةكانتولكنها،بخاريةبقدرةأوهيدروليكية

بالقدرةالمزودةالمصاعدحبالتنقماكانتماوغالبا

.المقصورةوتسقطالبخارية

،الميلاديعشرالتاممعالقرنمنالخمسينياتوفي

مزودمصعدأولأوتسجريفزإليشاالأمريكياخترع

منعت،الحبلانقطعمافإذا.أوتوماتيةأمان)أداة(بنبيطة

بنىمنأولأوتسوكان،السقوطمنالمصعدالنبيطة

.أمء48عامفيالمصعدعمليا

خصيصاصممعالمىمصعدأولركبوقد

.ام857عامفىنيويوركمدينةفىالركابلاستخدام

.ام988سنةفيعالميكهرلافطمصعدأولتشغيلوبدأ

فىالسكنيةالمبانيفيالأوتوماتيةالمصاعدوأدخلت

،ام059وفي.الميلاديالتامئكلشرالقرنتسعينيات

الولاياتفي،تكساسبولايةدالاسمدينةفىأصبح

أوتوماتية.مصاعدبهمبنىأول،المتحدة

جريفز.إليشا،أوتس:أيضاانظر
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المصعد.فعاليةاوتس.حإليشايشرح.اممانبضمامالاولاللممعد

حبلانقطعماإذاالمصعدسقوطدونالداتيالامادصماميحول

الرفع.

)صورة(.النفطان!:.البترولمصفاة

الشعر.تزيينانظر:الشعر.مصف

عندمايبقىالذياددممنالسائلالصافيالجزءالمصل

السائلالجزء)مجموعالبلازمايشبهوالمصل.جلطةتتكون

المادةوهىالليفينمولدعلىلايحتويأنهغير(الدممن

التجلط.تسببالتي

والبروتيناتالملحمثلموادعلىالمصلويحتوي

لتساعدالمصلمنعيناتوتستعمل.والدهونوالجلوكوز

وتسمى.للمرضىالطبيةالمشكلاتتحديدعلى

الاختباراتالدممصلعلىتحرىالتىالاختبارات

المصلية.

يفرزهامضادةأجسامعلىالمصلبروتيناتوتحتوي

معينة.)سموم(وذيفاناتالأمراضبعض!لمحاربةالجسم

يؤخذوالذيالمضادةالأجسامعلىالمحتويالمصلويسمى

ا!لفاد.المصلالمريضبهليحقنحيوانأوإنسانمن

والكزازالخناقمثلأمراضضدالمضادةالأمصالوتعمل

الذيفاناتمضاداتوتعد(.الفكعضلاتتشنج)مرض

المضمادة.الأمصالمنمعينةأنواعا(التسمم)مضادات

علىالشفاءحديثشخصمنالمأخوذالمصليحتوي

يساعدوقد،المضادةالأجساممنالمألوفالعدديفوقعدد
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وقد.بالمرضالاخرينإصابةمنعأوشفاح!فيالمصلهذا

علىللحصولفاعليةأكثرطريقةحديثاالأطباءاكتشف!

استعمالمنفبدلأما.مرضلمحاربةالمضادةالأجساما

جلوبيلينيسمىالمصلمنجزءافقطيحقنونكلهالمصل

الأجساممعظمعلىيحتويالبروتيناتمننوعوهوجاما

لمحاربةجاماجلوليلينمركباتوتستعمل.بالدمالمفمادة

أ!والسعاأضكا!واوالحصبةالكمدالتهابومئأمراض

الديكي.

أقلأنهكماسهلالحيوانيالمصلعلىوالحصول

وأكثرفاعليةأقلأنهإلا،الإنسانيالمصلمنتكلفة

لأننظراالخيلدممنل!صرةأالأمصاوتؤخذ.خطورة

وتستعملأكثر.مضادةأجساماوتنتجأكثر،دمهاكمية

الكلبداءلمنعالحصانمنتؤخذالتيالمضادةالأمصال

وأاسمامةالأفاعيتلدغهمالذينالأشخاصولمعالجة

حالاتلمعالجةكذأصكوتستعملالسوداء.العناكب

وهناك.وال!صلبالغار)موات(وغرغريماالوشيقيالتسمم

الحيوانيةتيناتالبروضدبالحساسيةمصابونالمرضىبعض

خطير.فع!!ردعندهمينتجقدوهؤلاء

التسمم،مضاد،الدمنقلالبلازما،أيفا:انظر

جلوبيلين.جاما

للوقايةبريطانينظامالوطئيلأالصحلأمصلحة

الدولة.وتموأسه،المقيمينلجميعطبيةخدماتيقدمالصحية

مختلفة.أسماءتحم!!أحضهابرامثاثلةأخرىبلدانتملك

الوقائيةأ!سائلاعلىتشتملالتىالمصالحتكاليفتسدد

من،المماتلةالمجتمإلمحليخدماتوكذا،والعلاجية

المرضى.مجاليةطيةوقايةتقدمالبريطانيةالوطنيةالصحةمصلحة

العلاح.أوالطميةالاستشارةرانتصاأديالحارحيولى

العاملينأنغيرالأولىالدرجةفيالعامةالضرائبحصيلة

للتأمينإجباريبرنامجخلالمنإضافيااشتراكايقدمون

وغيرهموالممرضاتمإلأطباءالحكومةوتتعاقد.الصحي

ومستشفياتهاالوطنيةأصحةامصلحةتعد.الموظفينمن

.العامللقطاعمل!صاومرافقهاالصحيةومراكزها

تديرهوالذيفردلكلالمتاحالصحيةالوقايةنظاميرتكز

مرضأنأولاهما:مهمتينفكرت!تعلىوتموأالح!صمة

نأالمريضللأبيمكنلافمثلا.المجتمعتهمقضيةالفرد

جمئوكذلكالحكومةتعيأنوالثانية.أ!رتهليعوليعمل

أصحاء.سكانعلىالحفافأمسؤولية-الأفراد

الصحةمصلحةخدماتمنالناسمنكثيريستفيد

الطبيبيدعىمحليطبيبباستشارة،وذلكالوطنية

بالممرضاتالاستعانةالأطباءاهؤلاءيستطيع.العام

لمصلحةالتابعةالنهاريةوالمستشفياتالإسسعافوسيارات

متخصص.مستشفىإلىالمريضتحويلأو،الوطنيةأ!سحةا

قائمةفيالتسجيلشخصأحصليحق،العلاجولتلقي

لجانتراقب(.المسجلينالمرضى)جدولالعام!!الأطباء

وأطباء،العامينالأطباءخدماتوتبرمجالأسر،أطباء

مباشرةمسؤوليةمسؤولةوهيوالصيادلةوالعيود،الأسنان

الصحة.وزيرأمام

الوطنيةالصحةمصلحةسياسة،الصحةوزيريقرر

التوجيهات،الإقليميةالصحيةالسلطاتوتتبع.برمتها

كلتوزع.المحليالمستوىعلىالصحيةالوقايةلتخطيط

السلطاتعلىماليةاعتماداتإقليميةصحيةسلطهة

الصحيةالوقايةطرقتخططالتيلمقاطعاتهاالصحية

أعمالللمقاطعةالصحيةالسلطاتتنسقكماوتديرها.

العامةالمقاطعةمستشفياتمنبدءا،مختلفةمصالحعدة

التسهيلاتإلى،والمحليةالاجتماعيةالصحيةوالمصالح

الصحةومستشفياتوالمعاقينللمسنينتقدمهاالتي

النفسية.

عامالوطنيةالصحةمصلحةتأسمستأنومنذ

وقائيةمقاييص!علىالحفاظعلىقادرةوهي،أم489

منبريطانياتنفقنسبيا.معقولةتكاليفمقابلملائمة

وتسييرها--الصحيةالوقايةعلىالإجماليالوطنيناتحها

تكاليفأنحينفي،أخرىصناعيةبلدانتنفقهمماأقل

أعماروتقدمالتضخمازديادمعمستمرارتفاعفىالعلاج

العلاجية.التقنيةفيالمتزايدروالتصوأ،اسم!!ان

البريطانيةالهيئةالبريطائيةالمساحةمصلحة

اسمتحتأم197عامتأسست.الخرائطلرسمالرسمية

هيئةأليوموهي،البريطانىالجيشفيالمساحةمجلس

الجيولوجيالم!حأعمالنشاطاتهاوتتضمن.مدنية
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وهناك.وطبعهائطلخرااوتحضيرريص!(لتضاا)فيلطوغراوا

يستخدمونالهيئةهذهفىموظفآلافثلاثةحوالي

مكتباوخمسينمائةمنأكثرفيوالوقالمعداتأحدث

وكذلك،المساحةلمصلحةالرئيسيةالمكاتبوتقعلها.تابعا

.ساوثهامبتونفي،العامالمعرضمركز

المطوعة.الخرائطمنواسعةمجموعةالمصلحةتقدم

والمناطق025/1:ابمقياسالحضريةالمناطقخرائطوترسم

والمستنقعاتالجبالخرائطأما00.25:أبمقياسالريفية

منالواسعةالمجموعةوتتضمن.أ....:ابمقياسفترسم

ذأتالخرائطمنوالمشتقةالصغيرةالمقاييسذاتالخرائط

المقياسذأتالأغراضمتعددةخرائط،الكبيرةالمقاييس

00005:أ

لرسمالحكوميةالهيئةهىالأيرلنديةومصملحة.المساحة

بإعدادتقوموهى.دبلنومقرهاأيرلندا،فىالخرأئط

والاثار.الأماكنأسماءفىتبحثكما،الخرائط

الأجراسمنأكثرأو23تضمموسيقيةالةالمصلصلة

الحجمفيالأجراسوتتباين.الموسيقىلعزفالمرتبةالثابتة

كجم.23وتزنسنتيمتراتتسعةقطرهايبلغالتىتلكبين

متريا.طنا18ووزنهام.13قطرهايبلغالتيوتلك

دواوين.وممتةديوانينبينيتراوحمدىوللمصلصلة

أوروبافيالأجراسأبراجفيالمصلصلاتمعظموتوجد

الشمالية.وأمريكا

وعندما.الياأويدوياإماالمصلصلةعلىالعزفويمكن

مفاتيحلوحةإلىيجلسالعازففإنيدوياالعزفيتم

خشبيةمفاتيحمنالمفاتيحلوحةوتتكون.الأجراسأسفل

المفاتيحوتتصل.للقدمينقصيرةودواساتلليدينمستديرة

ضخمةألراجداخلعادة،وضئثابتفيتتدلىالمصلصلةأجراس

مختلرومنالأحراسعشراتالمصلصلةتضموقد.للأجراس

المومسيقية.الأنغاممحتلفتنتجالتىالأححام

ودواسات!خشبيةمفاتيحمنتتألفىاللصلصلةمفاتيحلوحة

المفاتيحعلىالضغطويؤدي.الأجراسمنمحموعةداخللألسنة

قرعها.إلىالأجراسبألسنةوالدواسات

علىالضغطخلالومن.الأجراسبألسنةوالدواسات

التيالألسنةيحركالموسيقيفإنوالدواساتالمفاتيح

.الصوتلإحداثالأجراسأطرافعلىبدورهاتضرب

أوتارذاتدوارةبماسورةمزودةفهيالاليةالمصلصلةأما

النواقيس.لقرعتلقائياالألسنةتدفعبارزة

وبلجيكاهولندافيالأصلفيالمصلصلةظهرت

.الميلاديعشرالسادسالقرنفىفرنساوشمالي

فيهاتصنعالتيالمبانيمنمجموعةأومبنىالمصئع

صغيرةورشبينالحجمفيالمصانعوتتراوح.المنتجات

داخلوالالاتالعمالويحولبأكملها.مدينةتملأوبنايات

جاهزةمنتجاتإلىوالأجزاءالخامالموادالمصافي

التيالمنتجاتكلالمصابتقريباوتنتج.للاستخدام

مصانعفهناكذلكومعالغذاء.عدافيماالناسيستخدمها

الغذائية.المنتجاتوتعبئوتعدتعالجعديدة

العملتقسيممبدأإلىالمصانعتلجأ.المصانعأنواع

العملياتمنعددإلىالمطلوبالعملتقسمأنهاأي

المصانع-ا:المصانعمنأنواعثلاثةوتوجد.المنفصلة

المتنوعة.السلعمصانع3-المهماتمصانع2-النمطية

المنتج.منكثيرةوحداتتصنعالنمطيةالمصانع

التكراريةأوالنمطيةالطريقةالسياراتصناعيستخدم

فوقالسيارةهيكليمرحيثالتجميعخططريقةالمسماة

تظهر،الهيكليتحركوبينماالمصئ.أركانعبرنقالخط
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طائرةلباءالمتطورةالمعداترالمهرةا!العمايستقطبالطائراتمصنع

عصرية.نفاثة

بالهيكلربطهاويتمأحرىنقالةخطوطعلىمتفرقةأجزاء

.السيارةانظر:.السيارةتكتملحتى

،المشروعاتمصانعأيضاتسمىالمهماتمصانع

مصعانعفيالمنتجتحريكيمكنلا.الطائراتمصانعوتضم

.للطائرةالهائلالحجمبسببلاخرمكانمنالطائرات

المنتج.إلىالانتقالمنوالأجهزةللعماللابدولذلك

شهورا.يتطلبقدواحدةوحدةإنتاجمنوالانتهاء

المصانعوسائللينتجمعالمتنوعةالسلعمصانع

عددلإنتاجالمصانعتقام.ومصائالمشروعاتالنمطية

العددمنالانتهاءوبمجرد.لمنئمعينالوحداتمنمعين

آخر.منتجإنتاجفيالمصانعتبدأالمطلوب

مصانعهمالصناعةرجالمعظميبني.والتصميمالموقع

عنالأراضىأسعارتق!!حيثالمدنخارجالضواحيفي

طابقمنتتكونالحديثةالمصانعمنوال!ضير.المدنولممط

بسهولة.ونقلهابالموادلالتعام!!يسمحماوهوواحد،

الحاسوبالمنتجينبعضيستخدمالمصانعفعالياتولزيادة

شيوللتحكما،والأجهزةللالاتالختلفةالعملياتلربط

عدداالحالحموبأجهزةوتم!ش.المصنعفيالعملىانسياب

بأكمله.المصنعوتشغيلمراقبةمنالتقنيينمنمحدودا

أخرىوآلات،الروبوتالمصانعهذهبعضيستخدموقد

طرقاالأجهزةهذهتوفرماوعادة.الحاسوبفيهايتحكم

الخطر؟وذاتالمرهقةالمهامأداءفيفعاليةوأكثرأمناأكثر

الثقي!ة.الالاتونق!بالرشوالدهاناللحاممثل

أحمالاكان،المصانعتطورقبل.تاريخيةنبذة

محلاتهم.فيأومساكنهمفىمنتجاتهممعظمايصنعون

الثامنالقرنينفيبالقدرةالعاملةالآلاتتطورأنغير

المصنعنظاممنجعل،الميلاديينعشروالتاسععشر

أوائلحتى.الصناعيةالثورةانظر:ممكنا.شميئاالحديث

الإضاءةومعتمةقذرةالمصانعكانت،العشرينالقرن

وكانبها،للعاملينخطورةيمثلكانمنهاوالكثير

.الكبرىللمدنالصناعيةالمناطقفيمعظمهايتكدس

مكيفةجيدةإضاءةبهاالمصانعمعظمافإن،اليومأما

العمل،أثناءترفيهيةمواديقدممنهاوالكثيرالهواء.

الأطباءوتستخدم،السريعةالوجباتأخقديمأ!!افتيرياار

العامل!ت.لعلاج

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العاملةالقوىالتقنيةعمالاحترا

الكوباءا!ساعيةااضورةاسالحملةالإنتاح

ال!صادحين!عملا!اعةاتيةالأوتوماا

أ!مناعيةاالعلاشاتالتصسيع

الحدب)!صسماتالنبويالحديثالظر:ا!ت.

منتصنعمفيدةمنتجاتالجلددلأالمصئوعات

السويديالجلداستخدامويمكن،وتزخرفالمدبوعالجلد

المصنوعاتأشهروتشملأيضا.صاعتهافيوالفراء

والأحذية.والسروجاجدويةاوالحقائبالاحزمةالجلدية

صالعيستخدمحيثمحصوصة،عدداتتطهلصالجلديةاللصنوعات

!عالتصاميمبهاليحفردواررأسداتس!جئاالحلديةالمص!وعات

الحلد.



377الهزليةالمصورات

الأثاثلصنعأيضاالجلودالصناعاتهذهحرفيوويستخدم

والستائر.والتماثيلوالمجوهرات

وخياطتهوتغريتهونقشهالمدبوغالجلدقصويمكن

موادوبينبينهالجمعكذلكيمكنكما،وطلاؤهوصبغه

فىأخرىتقنياتمإستخدام،والخشبكالقماشأخرى

عمليةتتألف.والحبكالنسيجأوالحياكةتشملالصناعة

2-القص،التصميم-أ:خطواتأربعمنالجلدياتصنع

التشطيب.-4،لتلوينا-3،والتجميع

الجلد.علىالمطلوبالنموذجرسميشمل.التصميم

قلمأوالطاشيريستخدمأنالجلدياتلصافيويمكن

.الرصاص

للقصحادةأدواتاستخدامينبغي.والتجميعالقص

والمقصاتالسكاكينبينالأدواتهذهوتتراوح.والقطع

اختيارويعتمدالجلود.بقصالخاصةالمقصاتإلى،المنزلية

مثلاالسميكالأحذيةفجلد.المادةسمكعلىالقصأداة

اسمويديالجلدقصيمكنبينما،حادةسكاكينإلىيحتاج

القصعملياتبمعظمالقيامو!م.بمقصلمممكاالأقل

أدواتالخراماتوهذه.خاصةخراماتبوساطةوالقطع

الأشكالمثلمتنوعةأشكالذاترؤوسلهاحادةفولاذية

المصنوعاتويضئصانع.النجميةأوالماسيةأوالبيضية

السطحفيويغرزهالجلدعلىللخرامةالحادالوفالجلدية

غيرالجلدمنبموقةالحادغيرالطرفدقطريقعن

بوساطةالجلدسطحبتز،يينالتصاميمإضافةويمكن.المدبوغ

النقشانو:.والطباعةللنقمقبالكروممطليةأدوات

البارز.

الأجزاءتجميعالجلديةالمصنوعاتصانعويستيم

الصانعةالصابأولهذامثلافيمكنبمطرقبعدةالجلدية

البعدالمتساويةالشقوقأوالفتحاتمنمتتاليةسلسلةعمل

جمعيتمثما،الطرفدقيقإزميلأو،جلديةخرامةبوساطة

يمكنكما.وخياطت!لصقهاأوبأربطةبشدهاالأجزاء

بعضمعبعضهابتثبيتهاأوبدبغهاالقطعلصقأيضا

بترطيبالجلدتشكيلويمكن.الرؤوسقصيرةبمسامير

صورأوأشمكالعلىلصقهاأوطيهاثمومن،المادة

نأبعدالصورةأوالتنيةبشكلالجلدفيحتفظ،خشبية

مسحوقأوسائلشكلتأخذالتيالصبغات.التلوين..-

صانعويقومالجلود.تلوينعمليةفىصلاحيةأكثرهي

ألواناينتجلكى،المدبوغالجلدبترطيبالجلديةالمصنوعات

أماالجلد.مساماختراقللصبغةيمكنوبهذاعمقا،أكثر

الجلدعلىالصبغاتبوضعإنتاجهافيمكنالأخفالألوان

خاصةتلوينيةتأثيراتإحداثيمكنكما،الجاف

الأكريلية،والبويات،المنزليةالمنسوجاتصبغاتبامشخدام

منيصبحالصبغاتجفافوبعد.الخشبصبغاتأو

الجلد.سطحصقلالممكن

ا!افوشطفوالتنحيمالتشذيبويشمل.التشطيب

الجلد.سطحوتلميعوصقل

ا!دعابتعمل)كيصالناريةالألعابانظر:.المصهر

المسبك.الارية(؟

الهزليةالردوممنمجموعةالهزليةالمصوراى

المصورةتكونوقد.قصةتحكيالمتتابعة)الكارتون(

الصورمنمسلسلاأوفقط،الصورمنمسلسلاالولية

الهزليةالأطفالمجلةأيضاتعنيقدكما.كلماتمع

منوكثيروغيرها.المسلسلاتهذهمثلعلىتحتويالتي

تح!قدوهى،والمجلاتالصحففينجدهالنوعهذا

معظموتصور.كاملةقصةأومتتابعةقصةمنجزءا

حلقاتفيقصصيةشخصياتالهزليةالمصورات

الشخصياتهذهبينيدورالذيالحوارويوضح.متتابعة

توجدكما،بالوناتتسمىبيضاءمساحاتفي

وتسمىحواراتأيبهايكونلاقليلةمصورات

الإيمائية.الرسومات

الترويح،هوالؤليةالمصوراتلهذهالرئيعه!والهدف

محوراالفكاهةمنتتخذالقديمةالمصوراتكلكانتوقد

.المصوراتهذهمصادرتنوعتفقد،اليومأمالقصصها،

ماشناولومنهاكثير،وهو،الفكاهةعلىمايقومفمنها

مامنهاأنكما،الجامحالخيالوقصصالمثيرةالمغامرات

وأكالأطباء،الناسبعضحياةفيالمثيرةالأحداثيتناول

السكرتاريةموظفيأو،الصحفيينالمرأسلينأو،الشرطة

الدينية،أوالتاريخيةالرواياتبعضهايتناولكما.وغيرهم

شكسبير.وليمكمسرحياتمنقحةأدبيةأعمالاتقدمأو

منالناشئيناهتماماتتتناولهزليةمصوراتوهناك

هزليةمصوراتعلىتحتويالتيالمجلاتفنجدالقراء،

التىالشخصيةوالمشكلاتالرومانسيةالمشكلاتتعالج

عنموضوعاتتناولإلىبالإضافة،المراهقينتهم

والسينماالرياضةكنجومالمحبوبةالبارزةالشخصيات

.الموضوعاتمنوغيرها

الأبوابأكثرالهزليةالمصوراتأنإلىالدراساتتشير

ممتأ!فييردالمصوراتهذهوبعض.المجلاتفيرواب

)الفولالهزليةالمصورةأننجدفمثلا،ومجلةصحيفة

منأكثرفىتتكررشولزتشارلزوضعهاالتي(السوداني

هذهأننجدذلك،إلىبالإضافة.صحيفة2).00

منفملايين،عليهكانتممارواجاأكثرصارتالمصورات

سنويا.توزعالهزليةالمصموراتكتب



الهزليهالمصورات378

مادةشخصياتهاجعلإلىالهزليةالمصوراترواجأدى

العتركاتمنفكثيربمالتحاريةالإعلاناتمجالفيمفيدة

فيفيهاتردالتيالشخصياتأوالمصوراتهذهتستخدم

فوائدومن.الإعلاناتطريقعنالترولبنتجاتها

والمؤلفاتالمنشوراتفيتستخدمأنهاكذلكالمصورات

لتربوية.ا

والمسرحياتوالأفلامالكتبالهزليةالمصوراتأثرت

صكأفيأثرتأنهاكماأضلفاز.وأالإذاعةوبراهـجوالأىافي

.آرتالبوبالمسماةالجميلةالفنون

منالهزليةالمصوراتمعظمتكون.المصوراتإعداد

وهناك.وال!ضابةالرسمبعمليتىيقومواحدشسخصعمل

منكثيروفيأحضر.أوشخصانفيهايشتركمسلسلات

وأالرسامويقوم،القصةبتأليصالكاتبيقومالأحوال

كتبوتحتاج.المفردةأصوراأيالإطاربمبرسمالمصور

الأمريتطلبوقدالمواد،منكبيراقدراالهزليةالمصورات

كتابايتموالكيوالفنانينال!ضابمنكبيرعدديعملأن

فقط.واحدا

علىرسمهايمكنلحيثالقصةأحداثالرساميفصل

إطارمنوتناسقبتناغمالعمللنتقلأنوينبغى،منفردةأطر

.أخرىإلىمسلسلفيحلقةمنوأحيانايليهالذيإلى

أسابيعستةقبلالصورمسلسلإعدادمنالرساميفرغ

المصوراترسامىمعظمويرتبطمطبوعا.ظهورهمن

والنشر،التوزيعمؤسساتتسمىتوزيعبشركاتالهزلية

بإرسالالرسامفيقومبمأ!مالتجاريالوكيلبمثابةتعمل

بمهمةتضطلعالتيالمؤلسساتهذهإلىالصورمسلسل

العال!ا.أنحاءكلفيالصحفعلىتوزيعه

الصورمنالقليلسوىهناكيكنلم.تاريخيةنبذة

عشرالتاسعالقرنخلالالصحففيال!يضاحية

هيللأطفالخصيصاتنشرمجلةأولوكانت.الميلادي

"!الخاصةالشاب"صحيفةبيبربمأونزبويزالبريطانيةالمجلة

كانجادةمجلةكانتوقدأم(.129أ-)987

منأكثروتعليمهمالقراءتثقيفورائهامنأ!صدا

الهزليةللمصوراتمسلسلأولظهروعندما.إمتاعهم

رواجاوراجصيتهذاعأم598عامالمتحدةالولاياتفي

أعدهقدوكان.آلىهوجانزالمسلسلهذاواسمكبيرا،

منالأحديومتصدرالتىللطبعةأوتكولت.فريتشارد

مدينة"عالمأيبمسيتينيويوركأوفويرلدذامجلة

المسلسلاتفيمتخصصناجحعملأولأما.لملمنيويورك

بعنوانفيشرلديعدهكانالذيذلكفهو،أبتصويرية

فيوبدأوجف"!(."!متإلىبعدفيما)عدلتأ.مت"

فرانسيسكوسانصحيفةفيأم!.7عامالظهور

ا!تحدة.بالولاياتكرونيكل

القرنفيرواجهاالجادةالشبابصحففقدت

الهزليةوالمصوراتالرسومصحفبازديادوذلك،العشرين

للمذياعوكان.الثمنرخيصةللأطفالالمعدةالمتسلسلة

وكانت.الهزليةالمصوراتعلىالقويأثرهماوالسينما

كبيرارواجالاقتالتيفن،فيلمالهزليةالمصوراتصحيفة

،الميلاديالعشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتإبان

منانذاكالعسينمالنجومالهزليالمسلسلمغامراتتصور

.وهارديلوريلأمثال

الأذواقفيالتحولالهزليةالأطفالمصوراتعكست

روج،العشرينالقرنمنالخمسينياتففيبموالاهتمامات

الهزليتينللمصورتينموريسماركوسالبريطانيأضاشرا

نظراالنقادقرظهماوقد.()فتاةوجيرل(أسقاب)اإيجل

وعلى.الواقعيةولدقتهماالجودةعاليةالتوضيحيةللرسوم

بحلولوأمثالهاالمصوراتهذهنجمأفولمنالرغم

هزليةمصوراتنجدأنناإلا،العشرينالقرنمنالستينيات

نظراقليلاأسلوبهماتغيراللتين-ودانديبيانومثلأخرى

ازدهارهماواصلتاقد-المجتمععلىطرأتالتيللتحولات

العشرين.القرنمنالأخيرالعقدفي

بعفالاباءالهزليةالرعبمصوراتظهورأقلق

العنيفينوالمحتوىالأسلوبعلىاعترضواالذينوالمعلمين

قصصأننجد،ذلكمناشغموعلىيكتنفانها.اللذين

منالكثيريجتذبانيزالانلاالجامحوالخيالالعلميالخيال

قراءشعبيةانخفضتوقد.المصوراتكتبقراءةهواة

ترايسىدكمثلالبوليسيةالهزليةالمصوراتبعض

مصوراتنجدأنناإلاجولد،تشسترقدمهالذيأم(319)

العالم،أرجاءشتىفيالقراءتحتذبتزاللاقديمةأخرى

،الخارقالبطللمغامراتالمصمورالمسلسلذلكومن

جيريمنكلشخصيتهاخترعالذيأم()389سوبرمان

شسشر.وجويسيجل

الصحففيتردالتيأ!زليةاالمصوراتلعضتمزج

والاجتماعيةالسياسيةأضعليقاتلاوالمتعةالترويحمشاهد

فيترودوجاريبهماقام،ذلكعلىومثال.ابساخرة

.(م0791)?دونسبري

الطعةهوالهزليةالحمصوراتكتابأولكان

"الصبيأييلوكد،ذيكتابمنالثانيةالأمريكية

المصورالمسلسلفيالعابثالصغيرالبطلوهوالوغد"،

أولأما.أم798عاموظهرألي"،.!!هوجانزالأصلي

مصوربمثابةلتكونخصيصاصدرتالتيالكتب

القرنمنالعشرينياتفياليابانفينشرتفقدبممسلسل

شمكلهافيالهزليةالمصوراتكتبوكانت.العشرين

منالثلاثينياتفىالمجلاتفىبدأتقدالمعهودالحالي

بعضبهاتقومالتيالمغامراتقدمتولقدالعشرلن.القرن
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ذلكومن.الأطفالمنعديدةلأجيالالمتعةالشخصيات

بير".لم!روبرتالمحبوبالهزليالبريطانيالمصور

عقبورواجهابريقهابعضالهزليةالمصوراتفقدت

العشرين.القرنمنالأربعينياتأواخرفىالتلفازانتشار

منقليلالأنوذلككثيرا،المصوراتكتبعانتوقد

الفحعقمغامراتعلىتحتويكتبنشريقبلونالناشرين

عام-تقريبا-بالإجماعالنشردوركلوقعتوقد.والعنف

الذيالهزليةالمصوراتنشرقواعدقانونعلىأم549

المواد.تلكمثلنشرح!

استعادت،العشرينالقرنمنالستينياتبحلولأنهإلا

هذهأنفنجد.رواجمنافتقدتهممابعضاالهزليةالمصورات

منالمثقفينوغيرللأطفالالماضيفيتعدكانتالمصورات

بينتسمثلمصمورةمسلسلاتالآننجدأنناإلاالكبار،

سواء،حدعلىوالصغارالكبارتسقهويوجطرفيلد

غيرمصوراتوهي،المتعلمينوغيرالمتعلمينوكذلك

للعقل.ممتعةالمستوىرفيعةأنهاإلا،ومضحكةمعقدة

الهزلي.الرسمالكاريكاتير،أيضا:انظر

الحيةالحلاياتصنعهامادةالترياقأوالتسمممضاد

وهذه)السموم(.الذيفاناتتسببهاالتيالأمرأضلمقاومة

الدقيقةالعضويةالكائناتلبعضإفرازاتالسموم

لمعالجة،التسمممضادالأطباءويستعمل.كالبكتيريا

مننوعالتسممومضادوالديفتيريا.الكزازمثلأمراض

وأالأمراضمعالجةعلىالقدرةلهالملضادةالأجسام

المناعة.ان!:منها.الوقايةتوفيرأوحدتهاتخفيف

منالتجاريةالتسمممضاداتمنكثيرويستخلص

بالمادةالحيوانيحقنفعندما.والأرانبكالخيولحيوانات

للسممضادةمادةدمهمجرىفىسريانهاعنينتج،السامة

غيرذيفاناتوثمة.الدممصلمعتجريبهحقنالذي

الأجسامبهاتحقنالذوداناتتسمىكيميائيامعدلةسامة

مدمنالمصلويعستخلص.السموممضاداتلإفرازأحيانا

السموممضاداتومعظم.المريضبهيحقنثمالحيوان

بالمقارنةعليها،الحصولفىوأسهلالثمنزهيدةالحيوانية

تتسببوقد،فاعليةأقللكنها،الإنسانمنيستخلصبما

.ضارةآثارحدوثفي

محصناالمريضالمحقونةالسموممضاداتتجعلولا

يفرزهاالتيالتسممومضادأت.المرضمندائمةحصانة

معينبذيفانللإصابةالشخصيتعرضعندما،الجسم

مضاداتالجسمأنسجةوتفرز.فاعليةالأكثرتكون

الجسمالسمومهاجمتإذاأخرىمرةهذهالسموم

تركيزيكونعندماالإصابةمنالحمايةوتتوافرمعستقبلا.

التسمممضاداتأنكمامنالمحبا.للتسممالمضادةالمادة

المادةمعادلةفىفعالةتكونآخرشخصبوساطةتفرزالتي

تنشيطويمكن.دائمةحمايةتعطيلاولكنها،السامة

المعطلة.بالسمومحقنهعندالجسمفيالدائمةالحماية

كيتاساتو،التكسين،،المصلبمالمناعةأيضا:انظر

لتحصين.اسابورو،شيبا

.العرقمزيلأنظر:.العرقمضاد

أعراضد!فيفتحدمعقارالهستامينمضاد

تأثيريقاوموهو.الأخرىوالحسا!حياتالقشحمى

وتسبب.الجسمفىعادةتوجدمادةوهي،الهستامين

وقد.متعددةأعتلالاتالهستامينمنالمفرطةالكميات

صالحهستامينمضادأولالفرنسيونالكيميائيونطور

.أم429عامللاستعمال

وأغلبها.الهستامينمضادمنعديدةأنواعتوجد

وأتخففوهيطفيفا.اختلافاكيميائياوتختلف،متشابه

تخففكما.المفرطةالأنفيةوالإفرازاتالعطستوقف

حساسياتفيالتحكمعلىوتساعد،الأنفيةالجيوبتورم

بعضهايمنعأوويخفف.الحشراتولسعاتالجلدحكة

راحةالهستامينمضاداتتمنحعوقد.الحركةودوارالغثيان

تستطيعلاأنهاإلا،الشائعةالبردنزلةأعراضمنمؤقتة

ولمضادات.الأخرىالأمراضأوالبردنزلاتعلاج

علىخطيرةوهيالدوار،تشمل،جانبيةأعراضالهستامين

يقودونها.أوثقيلةآلياتيشغلونالذينالأشخاص

المعدةالهستامينمضاداتمنالزائدةالكمياتوتجعل

فيالزائدالحمضيؤديوقد.أيضاالحمضإفرازتزيد

ومضاد.أخرىواضطراباتالقرحةإلىوالأمعاءالمعدة

ويمنعوالأمعاء.المعدةفيالهستامينآثاريمنعلاالهستامين

تدعىمختلفةكيميائيةمجموعةهذهالهستامينأثار

شاععقارأولالسميتدينوكان،الهيدروجينيةالمفمادات

منها.استخدامه

الجزئياتمنخاصنوعالئسيلةالوحيدالمضاد

الوحيدالمضادمنأنواعهنالكالختبر.فيينتجعالبروتينية

الإنسانفيالمناعةأجهزة-طبيعيةبصورة-تنتجها،النسيلة

البكتيريا)مثلالخارجيةالموادتهاجمعندما،والحيوان

الدمفيالمضادةالأجساموتستيم.الجسم(والفيروسات

والاجسامبمستضداتها.بالالتصاقالموادهذهمفعولإبطال

،مضادةأجسامعدةمنخليطالدمفيالطيعيةالمضادة

خطبمثابةتعملوبالتالي،المستضداتمنكثيرمعتتفاعل

الوحيدالمضادمحلولأما.المرضضدللجسمأمامىدفاع

يصئأنويمكن،معينمستضدضدفيعملالنسيلة

الطبية.البحوثمجالفيبالنجاحيبشر،كبيرةبكميات
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اختبار،أنبوبفيأشسيلةاالوحيدالمضادإنتاجيتماو

معورميةخليةبدمجوذلكالبكتيريا،لزراعةوعاءأو

والنتيجة.البائيةالخليةيسمىالبيفهماءالدمحلايامننوع

كلخصائصولهاالهجينومة.تسمىمهجنةخليةهي

مثلها،الهجينومةوتنتج.البائيةوالخليةالورميةالخليةمن

وتستطيعمعيسا.مضاداجسما،البائيةالخليةمث!!

وإعادةالنمو،،الورميةالحليةمثلمثلها،الهجينومة

خلاياوتنئالهجينومةالختبر.فيالمحددغيرالإنتاج

بدورهاوهيالت!صاثر()خلايانسائلتسمىمتشابهة

منكبيرةكمياتوتنتجالختبر،فيأحيعقاتستطيع

خلايامنأغلبهاينتجوالتي،النسيلةالوحيدةالمضادات

تطويرتموقد.عادةأ!ئراناوهيالختبرحيوانات

أيضا.البشريةالنسيلةالوحيدةالمضادات

النسيلةالوحيدةالمضاداتالباحثودويستخدم

كماعليها،للتعرفالخلايامنمختلفةبأنواعلإأ!ماقها

للإصيريامعينةتشخيصيةاختجاراتفيتستخدم

فيالنسيلةالوحيدةالمضاداتتستخدممثلا.أغيرولمماتوا

تسبباكتيالمادةلتحديدالحساسيةكشفاختباراتبعض

أ!حيدةاالمضاداتاستحدامفيالعلماءويأمل،الحسا!عية

"!مسويمكن.أصسرطاناوجودعنالمبكرللكشفالنسيلة

تساعدإشعاعيةبمادةأصسيلةاأ!حيدةاالمضادات"!هذه

خبيثةخلاياوجودأ!ةحافيالأورامتحديدعلىالأطباء

معللسرطانالضادةالأدويةدمجيمكنولذأسك.فقطقليلة

يمكنهاحيثالسرطانلعلاجالنسيلةالوحيدةالمضادات

إتلافدونالسرطانخلاياإلىالأدويةاهذهتوصيل

بها.المحيطةالسليمةالأنسجة

المناعة.:أيضاان!

الأحياءبعضتنئبوساطةأدويةالحيويلأالمضادات

الأحياءمختلفلمكافحةالأطباءاويستعملها.المجهرية

علىالحصولوجها.المرضتسببالتي،الأخرىالمجهرية

فيتعيشالتي،والفطرياتالب!ضيريامنالحيويةالمفحادات

الأحياءاضدتعملالأدويةوهدهوالماء.والتربةالهواء

توقفصأووتدمرها،الإنسانأنسجةتتل!التيالمجهرية

نموها.

ضارةأنهاأيانتقائيا،سامةموادالحيويةوالمضادات

لاعادةولكنها(،للمرض)المسببةا!لمرضةالمجهريةللأحياح!

الحيويةالمضاداتالأطباءاويستعملى.الإنسانخلاياتتلف

والدردوالزهريأصسيلاداتشم!!،متنوعةأمراضلعلاخ

العنقوديةالمكورةالب!ضيرياتسببهااكتيوالإصابات

المكورةبمالعنقوديات:انظر.العقديةالم!صرةوالبكتيريات

العقدية.

الاستعمالالشائعةالحيويةاتالمف!ابعض

والأمرافالمعالجةالأخماجبعضالحيويالمضاد

وأخماحالدمتسمموتشملى)ح-(و)ح+(أحماحأمميسل!!

الولية.ا!سالك

والحميالرئويالالتهابأححاعأنواعدعصإرتحرومايسيما!

.الأحرى)خ+(احماخوسض،اتحرمريةا

أخرىوأحماحالبلعوماضها!وا)الرهري(السفلسحلنسل!!

)ح+(.أحماحمن

و)ج-(.)ج+(أحماخولعصرالتيفوستتراسيكلير

.الرئويالالتهابأنواعلعضت!تمم!!دحصي!إأحماححتاميس!!

.احط!()الدردار!ام!!

.(-)ححماخوألدردابص!سترلتوما

ألواعمحتلفوتشمحل()حر)ح+(أحماحاممسيرسيما

اجرلية.اا!كالساأحماخ

الروكيجمالحمىوتشمل-(و)ج)ح+(أحماحكلورممي!صأ!

أضيوئيد.اوحمىاطتحقعة

المقاومةاعقديةاالم!صرةال!ضيرياأحماحمحتل!دكلوحسساسيل!!

أطسسليرح

والأمعاء.المحاطيةوالأعشيةأصمطريةاالحلدأح!احسستاتير

وتلكالحلدأحماجولحاصة(،و)ح)ح+(أح!اجليوميميما!

.ثالحروع!الاتجة

العقاقيراسمأحياناالحيويةألمضاداتاعلىويطلة!

فيمميتةكانتالتيالأمراضمنتشفيالأنها؟المدهشة

عنالناجمةالوفياتعددالخفضوقد.الأحياناأغلب

القرمزيةوالحمىالرئويوالالتهابأصسحائياالالتهاب

الحيوية.المضاداتا!شع!النتيجةكبيرا؟انخفاضا

الأمراضعلاجفيأيضا،الحيويةالمضاداتوتستعمل

البكتيرياعلىالسيوةوفي،الحيواناتفيالمعدية

ويضيف.والحبوبأ!اكهةاتتلفالتيوالفطريات

إلىالحيويةالمضاداتمنقليلةكمياتأحياناالمزارعون

مقاديرتستعملكما،الحيواناتنمولتشسيط،الماشيةطعام

للأعذية.حافظةموادالحيويةالمضاداتمنقليلة

الحدويةالمضاداتأنواع

العلاجفييفيدحيويا،مضادا06منأكثرهناك

الأخماجعلاجفيأكثرهايستحدمللمرضالسريري

الفطرياتمكافحةفيالاخربعضهاويستعمل،البكتيرية

غيرالحيويةالمضاداتأنغير.الضارةالأوليةوالحيوانات

فيتفيدلافهيولذلك.الفيروساتمعظمضدفعالة

أ!يروسيةاالأمراضومعظموالحصبةالماءحدريعلاح

.ال!خرى

الكتيريصنفللبكتيريا.المضادةالحيويةالمضادات

الجرامسلبيأو)ج+(الجرامإيجابيبتعبير،البكتيريامن
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وهو،جرامهانزأضصنيفيةاالويقةهذهأنشأوقد)ج-(.

عشرالتاسعالقرنأواخرفىعاشدنماركيبكتيرياعالم

لنظامطبقاالبكتيريةالآخماجمنالكثيرويصنف.الميلادي

تسببالتيالبكتيريالنوعطبقا)ج-(أو)ج+(إلىجرام

بخواص،مجموعةكلفيالبكتيرياوتتميز.الأخماج

للمضاداتالمجهريةالأحياءهذهحسامميةتحديدفيتساعد

ضدفاعليةأكثرتكونالحيويةالمضاداتوبعض.الحيوية

أخماجضدأكثرفاعليةلهالاخروبعضها)ج+(أخماج

ا!لضاداتاسمالنوعينهذينمنأيعلىويطلق)ج-(.

حيويةمضاداتهناكولكن،الطيفمحدودةالحيوية

حيويةمفاداتوتسمىواسعفاعليةمجاللهامختلفة

)ج-(،و)ج+(أخماجتكافححيث،الطيفعريضة

.أخرىبكتيريةأخماجإلىبال!ضافة

أخماجبعلاجتختصالتىالحيويةالمضاداتوتشمل

.جوالبنسلينوالإريثرومايسينالكلنداميسين)ج+(

الأولىالدرجةفيتستخدمالتىالحيويةالمضاداتوتشمل

تكافح.والجنتاميسينالكولستين)ج-(أخماجلعلاج

أضتراسيكلينواالكلورمفنيكولمثلالحيويةالمضاداتبعض

أنواعإلىبال!ضافةوذلكو)ج-(،)ج+(منكلأخماخ

مجموعةمنهناكوليس.البكتيريةالأخماجمنأخرى

كلضديحملماالطيفمحدودةالحيويةالمححادات

ليس،وبالمثل)ج-(.أخماجكلضدأو)ج+(أخماج

ما،الطفعريضةالحيويةالمضاداتمجموعةمنهناك

بينتوقد.البكتيريةالأخماجكلضدفاعليةلهيكون

ضد،أفضلفاعليةلهالحيويةالمضاداتأيالأبحاث

يصفونحين!االتوجيهاتهذهالأطباءويتبع.معينةأخماج

الأدوية.

المضاداتتشملالحيويةالمفاداتمنأخرىأنواع

النستاتينالممرضةللفطرياتالمكافحةالحيوية

علاخفىمثلا،الغرزيوفالفينويستعمل.والغرزيوفالضيئ

منأخرىوأنواعالسعفةمثلالفطريةالأمراضمختلف

داءعلاجفيالمترونيدازولويستخدم.المعديةالجلدأخماج

الأولية.الحيواناتتسببهمرضوهوالأميبا،

الحيويةالمضاداتتعملكيف

الممرضة،المجهريةالأحياءالحيويةالمضاداتتكا!

هذاويحدثلخلاياها.الطبيعيةالعملياتفىبتداخلها

:طرقثلاثمنبواحدةالحالاتمنكثيرفيالتداخل

الخلية.غشاءتصدع2-.الخليةجدارتكوينمنع-أ

الكيميائية.العملياتاضطراب3

بغشاءالبكتيرياخلاياتحاط.الخليةجدارتكوينمنع

وتدمروفتحها.الخليةانشقاقيمنع،صلبجداربهيحيط

الأحياءالأخرىالحيويةالمضاداتوبعضالبنسلينمركبات

،الإنسانخلاياأماالجدار.هذاتكوينلماعاقة،المجهرية

المضادأتهذهفإن،ولذلك.إليهبحاجةليستفإنها

تتلفها.لاالحيوية

الحيوية،المضماداتبعضتصدع.الخليةغشاءتصدع

لبعضالخلويالغشاءوالنستاتين،،بالأمفوتر!عينمثل

الداخلةالموادحركةفىشحكمالذي،المجهريةالأحياء

إلىالخلويالغشاءتصدعيؤديوقد.الخليةمنوالخارجة

السامةالمواددخولأوالخليةمنالحيويةالمغذياتخروج

للإنسانالخلويالغشاءيتأثرولا.بالخليةتفتكالتي

إلاتصدعلاالمضاداتهذهلأنذلك،الحيويةبالمضادات

خلايافيفقطموجودةعناصرعلىالمحتويةالخلويةالأغشية

لمجهرية.اءحيايةا

الخلاياجميعتنتج.الكيميائيةالعملياتافمطراب

كائنأيلحياةضروريةوهي،النوويةوالحموضالبروتينات

معبتداخلها،المرضالحيويةالمضاداتلعضوتكا!.حى

علىالمواد.هذهتنئبوساطتهاالتيالكيميائيةالعمليات

أنواعبعضوالتتراسيكلينالستربتومايسينيمنع،المثالسبيل

الرفامبينويعترض،البروتيناتإنتاجمنالمجهريةالأحياء

البروتيناتالإنسانخلاياوتنتج.النوويةالحموضتكوين

بهاتنتجهاالتيالطريقةبنفسالغالبفيالنوويةوالحموض

اختلافاتختلفالإنتاجعملياتولكن.الميكروباتخلايا

الأنشطةتعترضالحيويةالمضاداتبعضأنلدرجةكبيرا،

فيهذايحدثلابينما،الميكروباتخلايافىالكيميائية

.ال!نسانخلايا

الحيويةالمضاداتاستعمالوقيودأخطار

منتعد،الحيويةالمضاداتمنكثيراأنالمعروفمن

لكنصحيحا.استعمالآتستعملحينماأماناالأدويةأكثر

وأمستحبةغيرجانبيةأعراضاتسببأنالمحتملمن

الفعلردود-أ:هيالرئيسيةالثلاثةوالأخطار.خطيرة

إتلاف3-النافعةالمجهريةالأحياءتدمير2-الحساسة

الحيويةالمضاداتفاعليةوتكون.والأنسجةالأعضاء

المجهريةالأحياءمقاومةبسبب،الأحيانبعضفيمحدودة

لها.الممرضة

خفيفةتكونفعلردودوهي.الحساسةالفعلردود

وحمىطفجععنهاينجمحيث،الحالاتمنكثيرفي

.الوفاةإلىيؤديقدللدواء،الشديدالفعلردأنإلالاغير،

تسببأنيحتملالحيويةالمضاداتجميعأنمنوبالرغم

غالباتحدثهذهالفعلردودأنإيلا،حساسةفعلردود

العادةجرتوقد.البنسلينمركباتمعمتكررةبصورة

درلهحدثقدكانإذاعماالمريضالطبيبيسألأنعلى
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المضادوصفقبلوذأ-ك،حياتهفيللدواءحساسفعل

حسامسيةلديهمالذينالناسمعفمأيتحملوقد.لهالحيوي

اختلافاعنهيختلفاخرمضاداالحيويةالمضاداتلأحد

ال!صيميائي.التركيبحيثمنكبيرا

مناطقبعضفييستقر.النافعةالمجهريةالأحياءتدمير

الضاردعيرالدقيقةال!صائناتصكل،عامةبصفةالجسما

منأضمطيناهذينلأنونظرا.الممرضةالمجهريةوالأحياء

المجهريةالأحياءفإنأخذاء،اعلىيتنافسانالمجهريةالأحياءا

.المرضتسببالتيتلكنموكبحىفيتساعدالضارةغير

وبخاصة-دائماالحيويةالمضاداتبعضتميزولا

والأحياءالضارةغيرالمجهريةالأحياءبين-الطيفعريضة

الأحياءمنكبيراقدراالدواءدمرفإذا.الضارةالمجهرية

أ!لأحياءكبيرةصرصةيعطيهذافإن؟الضارةغيرالمجهرية

نشوءإلىغالباأ!ضعاهذاويؤديأطتكاثر.الممرضةالمجهرية

معظموفي.الخمجفوقاسمعليهيطلقجديدخمج

الخمج.فوقلمكافحةآخردواءالأطباءايصفالأحيان

الأننادراذلكيحدث.والأنسجةالأعضاءإتلاف

المي!صوباتخلاياضدتعملعامبوجهالحيويةالمضادات

الحيويةالمضاداتبعفرأ!استعمافإن،ومدلك.فقط

سبيلعلى.ضارةتأثيراتعنيسفرقدواممعنطاقعلى

علاجفييستعملالذيالستربتومايس!ت،يسبب،المثال

يخاطروقد.الصمميسببكما،الكليةتلم!،الدرن

آحردواءهناكيكونلاحينماالا!متعمالبهذاالأطباء

.فعال

الأحياءاتكتسبقد.الحيويةالمفاداتضدالمقاومة

تنشأحيث،الحيويةالمضاداتضدمقاومةالممرضةالمجهرية

لخلاياالجينيةالمعلوماتفيتغيراتخلالمنالمقاومةهذه

حين!االمقاومةتنشأالحالاتبعضوفي.الميكروبات

اسماعليهلطلق)الجينات(المورثاتفىتلقائيتغيريحدث

الجينيةالمادةتنتقل،أخرىحالاتوفي.الطفرة

فتجعلهاالمقاومةغيرالميكروباتإلىالمقاومةللميكروبات

الميكروباتتدمر،الحيويبالمضادالعلاجأثناءوفي.مقاومة

وتتكاثر.حيةالمقاومةالميكروباتتبقىبيمما،المقاومةغير

واسع،نطاقعلىالحيويةالمضاداتاستعمالفإنولذلك

المقاومة.الأنواعلنموالسبيليمهد

الحيويةالمضاداتوإنتاجاختبار

منالآلافعام،كلشيالعلماء،يختبرالاختبار.

لإمكانيةحجميائيا،المحورةوالموادالطبيعيةالميكروبيةالمواد

الموادهذهتختبر،البدايةشفى.حيويةمضاداتامشعمالها

أنابيبفيتحضيرهايتمالتىالممرضةالمجهريةالأحياءضد

مختبرية.أطباقفيأواختبار

والدوائر.الضارةالكتيرياعلىنوصعهاتختبرالجويةالمضادات

حولهامراللودالفاتحةالماطق!وتير،محتلفةحيويةمضاداتارراكةا

اص!صتيريخا.اليهاماتتاتاطواقع

المجهريةالأحياءضدقويةفعاليةتبديالتيوالمادة

باستخدام،واسعنطاقعلىاختبارهايتم،الممرضة

فيضارةآثارتحدثلموإذا.التجاربحيوانات

المملكةوفيالبشر.علىالحيويالمضاديجرب،الحيوانات

إجراءعلى،الدوأئيةالرقابةو!سالةتوافقأنلابد،المتحدة

أماناأكثرالدواءأنثبتفإذا.الإنسانعلىالاختبارات

يعرضفإنه،قبلمنالمستعملةالحيويةالمضاداتمنوفاعلية

إذا،النهايةوفي.للموافقةائيةالدرالرقابةأسةوكاعلى

الأدويةشركاتتبدأ،الحيويالمضادعلىأسةالوكاوافقت

تجاريا.إنتاجهفي

مزارعأولأتحضر.خطواتعدةيشملوهو.الإنتاج

ثمقوارير،فىالحيويللمضادالمنتجةالمجهريةالأحياءمن

كبيرةأوعيةإلىذلكبعدالقواريرهذهمحتوياتتنقل

فيسريعاالمجهريةالأحياءوتتحاثرالتخمر.انظر:للتخمر.

نموها،لتنشيطمناسبةبيئةتوجدحيثال!جيرةالأوعيةا

التخمرلعدالمزرعةمنالحيويالمضادمادةوتستخلص

لإنتاجكيميائياالحيويةالمضاداتبعضوتحور.وتنقى

كثيرافإن،الواقعوفي.اصطناعيةشبهحيويةمضادات

الحيويةالمضاداتمنفاعليةأ!خرت!صنالأدويةهذهمر

منخا.جاءتأخياالصبيعيةا

علىخاصةأختباراتالأدويةشركاتوتجري

للتأكدوبعدهاالإنتاجعمليةخلالالحيويةالمضادات

المضاداتتوضع،النهاية.وفيالنوعيةجودتهامن
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إنتاخكيفية

الحيويةالمضادات

.الشركاتباختلادالإلتاجعملياتوتختلف!،!منوبالحيويةالمضاداتمنالأطنانملايينالدواءصناعيتج

أثناءموسعةاختماراتالشركاتتجري.أدناهالموضحةالعمليةتستخدمالمنركاتلعض!فإد،حالأيةوعلى

وفعالة.الحالبمأمونةالحيويةالمضاداتأدمنللتأكدوذلك،ولعدهالإلتاج

ميكروباث!ررعة

هو!ءمضغوط

مغذيات

صهحرك

المضادحساء

الحيوي

مزرعةيجعلالتخمر

سريعا.تنموالمجهريةالأجاء

والهواءأضحريكاويساعد

النمو.تشميطفيوالمعذيات

مميحياك!صحلولالحو!مرشئللمهحئه!ادحساء

حاءمووع

زر،برر!

سفطد(-للورا!ص؟!ص*

حيويرئقظ-

فبيثموا

تفصلتمالراتينحية،الخرزاتاسمعليهايطئموادعلىيحتويخزانفىالحيويالمضادحساءيرشح.التنقية

المتبقيالحساءوينهرحالحساء.بحرراتتلتصئحيثالحساء،فيالحقيةغيرالعماصرمنالحيويالمضادجزيئات

الحيويالمضادمحلولوينساب.الخزانقاعإلىبقوةالخرزاتليدفعكيميائىمحلولويضال!،الخزانحارج

.الحيويالمضادمننقيةبلوراتيكونالمحلوليحعلمذيبليهيوجدآخرخزالىإلىالمركز

ومراهموأشربةأقرأصشكلفىالمنقاةالحيوية

الطى.للاستعمال

تاريخيةنبذة

يعالجونالناسظل،عام0025منأكثرمدىعلى

التيالعفنية،الفطرياتباستعمالالجلديةالأخماجبعض

الحديثةالعلميةالدراسةأنغير.الحيويةالمضاداتتكون

عشرالتالممعالقرنأواخرفيإلاتبدألمالموأدلهذه

الفرنسيالكيميائياكتشف،الوقتذلكفي.الميلادي

طورثم.المعديةالأمراضتنشرالبكتيرياأنباستير،لويس

وتحضيرفصلطرقكوخروبرتالألمانىالبكتيرياعالم

بكتيرياعلىأيضاكوختعرفوقدالبكتيريا.أنواعمختلف

معينة.أمراضاتسببمعينة

لهاأدويةإيجادعلىالعملفيذلكبعدالعلماءبدأ

نأثبتولكن،الممرضةالمجهريةالأحياءتدميرعلىالقدرة

وجاء.ضارةأوالفاعليةعديمةإماأنتجوهاالتيالمواد

عالملاحظحينما،أم289عامالتاريخيالعلميالكشف

منعفنيافطرافليمئأنألكسندرالبريطانيالبكتيريا

هذهعلىوأطلقالبكتيريا.تدمرمادةينتج،بنيسليومجنس

استعمالإمكانيةعلىفليمنجتعرف.البنسليناسمالمادة

مناسشخلاصهصعوبةولكن،المرضعلاجفيالبنسلين

.التجاربمنالمزيدإجراءدونحالت،العفنيالفطر

،البريطانيانالعالماناستحدثالثلاثينياتأواخروفى

وتنقيةلاستخلاصطريقة،فلوريوهواردتشينإيرنعست

أولتحققام،419عاموفي.البنسلينمنقليلةكميات

رجلالدوأءتناولحينما،بالبنسلينناجحطبىعلاج

فىبكتيريتسممحالةمنيعانىكان،بريطانىشرطة

عفنمننوعاكتشافتم،أم439عاموفى.الدم

البنسلينإنتاجزادثمومنوفيرا،إنتاجايعطي،البنسلين

.كبيرةزيادة

الأمريكيالكيمياءعالمأختبر،الأربعينياتأوأئلوفى

التربة،بكتيريامننوعآلافعشرةنحوواكسمانسلمان

وفي.فعالةحيويةمضاداتإلىالتوصلأجلمنوذلك

ميكروباتبعضأنواكسماناكتشف،ام439عام

ضاصلهاتنئمادة،الفطرياتمننمطوهي،المتسلسلة

جديد،حيويمضادبحثهونئكلن.القويالحيويالمضاد

آلافأنمنوبالرغمستربتومايسين.اسمعليهأطلئ

أنتجتأوالطبيعةفيوجدتقدالحيويةالمضادأت

عفنمنعليهالحصولتم.فعالحيويمصادأولأصبحالبنسلين

الصورةهدهوتوضح.وبلورةتنقيةعملياتطريقعنالب!يسليوم

بنيسليوم.لفطرالمجهريالشكلالفوتوغرافية

إ

لأ،

+
-

ع
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ثبتكما.وفعالمأمونأنهتبتمنهاقليلاأنإلاكيميائيا،

المجهريةالأحياءامنال!نماطبعضأن،ذأصكإلىإضافة

الحيوية.المضاداتلعضضدمقاومةاكتسبتقد،الممرضة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اطوردا،فلوريبوريرإيرلستالسير،تحتحينالإرشرومايسير

الكلورمفنيكولحولرييهدوبو،ا!يسلامتير،

روبرت،كوح!س!!ستربتوماياالسحتير

لمرصاريرمولولسيفاااجسسليرا

سيكل!!لتتراا

المستثرونممالأسعارعلىالمضاربون

هبوطها.رالأسعارارتفاعلىالأسواقفيالمضاربون

والتيران.الدببةالمضاربةأسواتفيالمتعاملونيسمى

ويبئالأسعار،اانحفاضيتوقعمستثمر:نوعانوالمضاربون

ناقبلمشداأوسلعةاحيانامحبيعوقد،لأجلالشراءشيأملا

صعودبقربفيؤمنأضانياالمستثمرأمافعليا.يحوزه

.السوقفيبتقدممتنبئاويشتريالأسعار،

المالية.الأوراقسوقبمالمقاع!ةسوقأيضا:انظر

اضل!صدات)اعلم،الفلك:انظر.الضوئيالمضاعف

.(البصرية

الغذائية؟الإفافاتانظر:الغدائية.المضافات

احجميائات(؟)االسرطانأعدائية(بما)المضافاتالأغذيةحفظ

)التصميع(.الغذاء

عائلةوإضحاكتسليةواجبهكانشمخصاف

فيعليهيطلقوكان.المجتمعاتبعضفيالنبيلأوالملك

يؤديوكاد.الأحيانبعضفيالبلاطمفمحكنيابريصإ

كبير.حدإلىاليوممهرجويفعلهبماشبيهةغريبةأشياء

مملكته.مشاكلعنيتل!أنالملكيستطيعوبمشاهدته

اكتربيعيةالرسوماتذاتأمخريبةاالملابسالمضحكيرتدي

يرقصعندماتدقالتيالأجراستتدلى،الألوانبمختلف

البارزينأطويلينانعليهومن،الضيقةقبعتهمنالمضحك

.أخرىأحيانا

احتمالهناك.المضحكينأوائ!!ظهرمتىيعرفلا

نأنعرفكما،السكسونفترةأثناءبريطانيافيوجودهم

السالغالقرنفيأسلمضحكينإصدارهاتمتصماريحهناك

البلاطمضحكاسمذأ-كقبلظهر.الميلاديعشر

القرنفيعاشأ!ذي)االفاغوليمتاريخفيجوليس

الذينالملوكمنلكثيركانوقد(.الميلاديعشرالحادي

ويلالثامنهنريمضحكمنهما،مضحكونوليمأعقبوا

قاموقد،ولسيالكارديمالمنهديةكانالذيسومرز

القديسلمضحكصورةبرسماهولبينالشهيرالرسام

مور.توماس

معمميزاجتماعيبمركزالبلا!أمضحكيتمتع

فييشارك،العائلةفيعضواتقريباكانوقد،مستخدميه

معويلعب،العائلةأسرارويعرف،الخاصةالتجمعات

هاملتشعركيفمعرفةبمكانالسهولةومرأ!ا.أطفا

الذييوريكجمجمةالقبورحفاروكشفعندماشكسبير

"أغلب:بقولههاملتشقدوصفه،لأبيهمضحكاكان

النصئقدمقدبعضهمأنويعتقدأذكياء"المهرجين

لملوكهما.

والغازت.السوائلضغطأولنقل)أداة(نبيطةالمضخة

والنبائطالآلاتمنمجموعةفيألمضخاتاتستحدمر

،والثلاجات،المنزليةالتدفئةأنظمةتتضمناشتى،الأخرىا

النفاثةالتوربينيةوالمحركات،المياهوآبار،اشيتوابار

السوائل(أو)الغازات،ا!لوائعوتتراوح.أحسيارةاومحركات

الدراجاتإطاراتلنفخالهواء!تمابالمضخاتتنقلالتي

المفاعلاتلتبريدالسائلوالبوتاسيومالسائ!!والصوديوم

بعضهاولكنالفولاذ،منالمضخاتمعظموتصنع.أصوويةا

تسمىكما)البلاممتيك(.المدائناأوالزجاجمنمصنوع

نفاخات.أو،مراوحأوفواغط،الغازمضخات

مضخات:المضخاتمنرئيسيانطرازانوهناك

الديناميةالمضخةتحافظ.موجبةإزاحةمضخاتردينامية

فإن،ذلكمنالعكسوعلى.للسائ!مطردتدشوتعلى

السائلمنمنفردةأجزاءتحبص!الموجبةالإزاحةمضخات

نقلها.قبلمغلة!حيزفىت!صنالتي

الديناميةالمضخات

تهمىمروحيةشبهنبيطةمنيتكون.النمابذةالمضخة

بمحركتدار)الأداة(النبيطةوهذه.اللروحيةالدفاعة

اللإحراحماسورةا!الإدحاامامه!رة

مرزحيةده،عة

وتكودالمروحيةالد!اعةتسمىدوارةا،1صافتتأالنابذةاللضخة

الدفاعةمركرقر!المضحةإلىاسسائلايدح!.دائريإطارداح!

الإحراح.ماسورةإلىقد!عهاكتيالروحية
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عجلةمنتتكونوهي.دائريإطارداخلمحتواهاويكون

معظمتبدأأنوقبلمحور.علىتدورالمقوسةالأرياشمن

)تملأتسقىأنيجبالسائلضخفيالنابذةالمضخات

مصئاتحدثالمروحيةالدفاعةتدوروعندما(.بالسائل

ويدخل.الإدخالماسورةعبرللسائلمستمراتدفقايضمن

ويرتحل،المروحيةالدفاعةمركزعندالمضخةالسائل

المقوسةالري!شأطرافوتجرف.الأرياشمحاذياللخارج

.الخروجفتحةإلىالسائل

استيعابويمكنها،التكلفةقليلةالنابذةوالمضخات

مصانعفيبكثرةمستعملةوهياسمائل.منكبيرةكميات

الزيت.تكريرومعاملالكيميائيةالمعالجة

يداردوارعضولها.المحوريالدفقمضخات

ذلكوعلى.لمحورهموازمسارعبرالسائلويوجه،بمحرك

الإدخالماسورةمننسبيامستقيممسارفيالسائلينتقل

.الإخراجماسورةإلىالمضخةعبر

الأحيانأغلبفيالمحوريالدفقمضخاتوتستخدم

وتستخدم.النفاثةالتوربينيةالمحركاتفيضواغطبمثابة

الدفقمضخاتولكن،الغرضلهذأأيضاالنابذةالمضخات

المحوريالدفقضواغطوتتكون.فعاليةأكثرتكونالمحوري

وتنتج.ثابتةوأرياشدوارةأعضاءمنمتعاقبةصفوفمن

الهواءفيالضغطفيأرتفاعاالدوارةوالأعضاءالأرياش

يخرجوعندئذ.المحوريالدفقضاغطخلالينتقلعندما

.النفاثالدفعانظر:عالضغطتحتالضاغطمنالهواء

التيالطريقةمناسمهاتشتة!النافورية.المفخات

السرعةذاالمائعأنأساسعلىتعملفهيالماب.بهاتحرك

وترسل.خلالهيمراخرمائعأيمعهيحملمموفالعالية

المائعخلالماءأوبخارنافورةالنافوريةالمضخاتمعظم

داخلمباشمرةمعهاالمائعالنافورةوتحمل.نقلهالمطلوب

يسحبتفريغاتخلق،الوقتنفسوفى،الإخراجماسورة

المابالمنقولةكميةوتعادل.المضخةداخلإلىزائدامائعا

النافورةكميةأضعافالنافوريةالمضخاتمعظمبولمماطة

نفسها.

الابارمنالماءلرفعالنافوريةالمضخاتاستخدامويمكن

نابذةمضخةتمد،الأحوالهذهوفى.م06منالأعمق

البئر.قاععندنافوريةمضخةإلىالماءالأرضمستوىعند

إلىأعلىإلىمعهاالبئرماءالنافوريةالمضخةوتحمل

أيضاالنافوريةالمضخاتتستخدمكما.الأرضيالمستوى

فيفراغالتحدثالانتشارعاليةالفراغيةالمضخاتفي

ترسلالانتشار،العاليةالفراغيةالمضخاتوفي.مغلقحيز

دأخلإلىالزيتأوالزئبقبخارمنالسرعةعاليةنافورة

الهواءبجزيئاتالبخارجزيئاتوتصطدم.المغلقالحيز

.الخروجفتحةخارجبقوةوتدفعها

لتنقلأساساتستخدم.الكهرومغنطيسيةالمضخات

يستخدماناللذين،السائلوالبوتاسيومالسائلالصوديوم

منالمضخاتهذهوتتكون.النوويةالمفاعلاتفيمبردات

الموصلاتوتبعث.ممغنطةوموأسيركهربائيةموصلات

كهربائيا.مغنطسيابذلكيصبحالذي،المائعخلالتيارا

والتنافرالمغنطيسيالتجاذببوساطةعندئذالمائعويتحرك

المواممير،وتلكللسائلالمغنطجسيالمجالبينبعيدا()الدفع

نفصعلىكوومغنطسيةمفسخةفيالمائعيتحركولذا

كهربائي.محركفيالإنتاجعضوفيهيتحركالذيالمنوال

الكهربائي.المحركانظر:

الموجبةالإزاحةذاتالمضخات

الإزا!ذاتالمضخاتهى.الدوارةالمضخات

فيتستخدمفهي.واسعنطاقعلىتستخدمالتيالموجبة

والحصيرالمحركاتزيتمثلاللزجةالسوائللضغالغالب

المضخاتمنرئيسيةطرزثلاثةوهناك.والدهانالمركز

،التروسذاتالمضخات-ا:هيالطرزوهذه.الدوارة

الأرياش!ذاتالمضخات3-النتوء،ذاتالمضخات2-

المنزلقة.

ضديدورانترسينمنتتكون.التروسذاتالمضخات

عندوالخروجالدخولفتحتاوتكون.دائريإطارجدران

التيالنقطةمعواحدخطعلىللإطار،المتقابلينالجانبين

الذيالمائعويحبعي!.معاالترسينأسنانعندهاتتوافق

عبرالمائعتجرفالتي،الترسأسنانبوساطةالمضخةيدخل

.الخروجفتحةإلىالمضخةجدران

مشابهنهجعلىتعملالنتوءذاتالمضخات

تكونالترسين،منبدلأولكن.التروسذاتللمضخات

نتوءاتلهامروحيةبدفاعاتمزودةالنتوءذاتالمضخات

يمكنهاالنتوءذاتوالمضخاتمعا.متوافقةمستديرة

منخفض.ضغطعندالسائلمنكبيرةكمياتتصريف

دفاعةمنتتكونالمنزلقةالأرياشذاتالمضخات

غلافداخلالمركزعنحائدةمركبةمشقوقةمروحية

وخارجداخلإلىالمنزلقةالأرياشوتتحرك.دائري

،الدخولفتحةبوساطةالأريا!قتدوروعندما.الشقوق

بينالمسافةوتضيق.المضخةجدارضدوتحبسهالمائعتجرف

.الخروجفتحةمنبالقربالمضخةوجدارالمروحيةالدفاعة

إلىالأريالث!تدفع،الفتحةهذهحولالمائعيحملوعندما

إلىالماؤإلمضغوطعندئذويصع.المائعوينضغطالداخل

الخروخ!.فتحةمنالخار!

إلىيتحركمكب!منتتكون.التردديةالمضخات

لأحدفتحةتوجد.ألحمطوانةداخلالأماموإلىالخلف

للمكب!.عيلالتوذراععبرهيمرالأسطوانةطرفي
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يتحركحيثمكسى،علىالحروحصماميكودالابار.بعضم!الماءلسحصالرافعةاطضحاتتستخدمالرافعةالمضخةتعملكيف

الأسطوانة.م!المفتوحالطردصعمدالدخولصمامويكود.اطصحةأسطواسةداحلأسفلإلىأعرإلى

يديعالهواء7

لحارخاحو-

!!!ئم

آ!

يرتعاطكبسأسفلإلىالمقبضيدفععندما

إلىالماءويدحلالحارحلحوويدبالهواء

الهواء.محلليحلالأسصوانه

!ما!صس!يزلأعلىإلىالمقبضوبسحب

يفئسحماالدحوأ!صماموينعلقالاءحلال

الحروت.صمام

المكسيرتفع،أسفلإلىالمقبضوبدفي

الخارح.إلىالموحودالماءويحرج

صماملها!لغلقالطرفالمسمى،للأسطوانةالآحروالطرف

المضحة.طرازوفقكلاه!ا،أو،خروجصمامأودخول

وأالدخولصماميكون،التردديةالمضخاتبعضوفى

المضخاتوتتضمن.المكبسعلىمركباالخروجصمام

الدافعة،والمضخات،الرافعةالمضخاتالشائعةالترددية

الدراجة.إطارومضخات

صماميكونالابار.منالمياهتسحبالزافعهالمضخات

الخروجصمامويكونالمغلقةالأسطوانةانهايةعندالدخول

أعلىإلىالمياهتسحب،المكبسيرنروعندما.المكبسعلى

أسفل،إلىالم!صسيتحركوعندما.الدخولصمامخلال

إلىالخروجصمامخلالالماءدافعا،الدخولصمامينغلق

صمامينغلقثانيا،المكبسيرفعوعندما.المكبسفوقأعلى

وفي.المضخةالماءشركحيث،فتحةإلىالماءويرفعالخروج

ومن.الدخولصمامخلالأكثرماءيسحبالوقتنفس

عمقهابئرمنالماءترفعأنالرافعةللمضخةنظرياالمم!ش

التسربوبسبب،حالكلوعلىتأكيد.بكلأمتارعشرة

يكونماءترفعأنالرافعةتستطئالمضخةلا،والمقاومة

م..57حواليمنأكثرعمقعلى

ويكون.الرافعةالمضخاتتشبهالدافعةالمضخات

طرفعندمركبينالخروجوصمامالدخولصمام

أطرفاعنبعيداالمكبسريتحركوعندما.المغلقالأسطوانة

يتحركوعندما.سطوانةالأفيالسائليدخ!!،المغلق

صمامخارجإلىالمائعيدفع،المغلقالطرفتجاهالمكبس

الخرو!.

ومكانعددفىتختلفالدراجةإطارمضخات

فىالهواءبهايدخلالتيالويقةوفيلها،التىالصمامات

بهايكونالدراجةإطاراتمضخاتوبعض.الأسطوانة

عندالخروجوصمامالم!صبسعلىمركباالدخولصمام

بالقربالمضخةالهواءويدخل.للأسطوانةالمغلقالوف

الأسطوانة.خلالالتوصيلذراعتمرحيثالنقصهآمن

خلالمنالهواءيمر،الخارجإلىالذراعتدفعوعندما

وعندما.الخروجوصمامالمكبسب!تالمساحةويملأالمكبس

ويدفع،الدخولصمامينغلق،الداخلإلىأسدراعايدفع

.الخروجصمامخلالأ!واءاالمكبس

تاريخيةنبذة

لالافالموائعلنقلطريقةالضئأهموسائلكانت

ذات)سواقي(نواعيرالمصريينقدماءاستخدم.السن!ت

تغرف.الريلأغراضالماءلتنقلعليهامركبةقواديس

قنواتفيوترسبهاوالأنهارالابارمنالماءالقواديس

صنع،.مقالثالثالقرنوفي.الحقولإلىلتحملها

تردديةمضخةالإسكندريستيسيبيوساليونانىالمكتشف!

-أرخميدساكتشفتقريبالفسهالوقتوفيالماء.لضخ

محيممسحو!

ىءعكأ

المكبص-

دحولصمام

ممتوحءالهواء

معلقالحروحصمام

ألو!

ءسملم!ص،رلءلى

اء!!بمأهو

دخولصحام

مغلق/الهواء

حروحصمام

/!متوحءل!اا

!

وعمد.أسفلوإلىأعلىإلىلمجحركمكس!فيهاالدراجةإطارمضخة

دفعوعند،المضحةأسف!!إلىفوقهالرحودالهواءينرلالم!صس!رفع

الأنوب.حارجإلىالهواءلدفعأسف!!إلىالم!جس



387المضغ

الطنبورتسمىملولبةمضخة-اليونانيالرياضياتعالم

.أرخميدسانظر:.أسطوانةداخليدورأ!لبمنمركبة

واديوريلصرفالمضخةمنالطرازهذااستخدموقد

النيل.

أواخرحتىالحقيقيةالنابذةالمضخاتتطويريتمل!ا

المكتشفصنععندما،الميلاديعشرالسالغالقرن

مستقيمة.أرياشذاتمضخةبابندينسالمولد،الفرنسي

نابذةمضخةأبولدجون،البريطانيالمكتشفأدخلثم

استخدامأولوكان.أم185عامفىمقولممةأريالقذات

التوربينيةالمحركاتعلىالمحوريالدفقذاتللضواغط

.الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتفيالنفاثة

البئر.الحلابة؟البناء،معداتأيضا:أن!

الحرارةبسحبتقوم)أداة(نبيطةالحراريةالمضخلأ

وعند.أعلىحرارةدرجةعندأخرىإلىوإرسالها،منطقةمن

منالحرارةبامتصاصالحراريةالمضخةتقوممامبنىتسخين

الجويكونوعندما.المبنىداخلإلىوإرسالهاالمبنىخارج

عكسىبأسلوببالعملنفسهاالحراريةالمضخةتقومحارا

الزائدةالحرارةوتفريغالداخلمنالمبنىبتبريدتقومأنهابمعنى

الحرارية،المضخةأشكالمنشكلالمنزليةوالثلاجة.للخارج

بتفريغوتقومداخلهاالموضوعالطعاممنالحرارةتمتصحيث

بها.المحيطالحجرةهواءفيالحرارة

المضخةهذهثنايافيبالدورانيقومالذيوالسائل

سائليتدفق،التدفئةولأغراض.المبرديسمى،الحرارية

معرضةتحوتالتيالحراريةالمضخةملفاتخلالالمبرد

نأيمكن،الحراريالمصدروهذا.خارجيحراريلمصدر

!سحتىأوما،بئرمياهأوالخارجيالهواءيكون

ثم،الحراريةالمصادرهذهمنالحرارةالمبردويمتصالأر!ه!.

حرارتهدرجةزيادةعلىتعملهواءضاغطةإلىيندفع

إلىالمبرديتدفةطذلكبعد.نفسهالوقتفيضغطهوزيادة

عنالسائلويتخلى،العربةمشعاعيشبهحراريمبادل

الحرأري.المبادلخلاليدورالذي،الغرفةهواءإلىحرارته

يسمى،كابحخلالأو،صمامخلالالمبرديمرذلكبعد

ماشرتبوهوالمبرد،ضغطيقل!الذيالشعريالأنبوب

يمرحيثالدورةتكررثم.الحرارةدرجةفىانخفاضعليه

الحرارةويكتحسب،الأنبوبملفاتخلالثانيةمرةالمبرد

.الحرارةمصدرمن

المبرد،سريانأتجاهالصماماتتعكعرالتبريدولأغراض

،عالبضغطالهواء،ضاغطةمنالمبردبخاريتدفقحيث

هذهوعند.الخارجيةالملفاتخلالعاليةحرارةودرجة

منالحرارةالخارجيالهواءأوالأرضأوالماءيمتصالدرجة

للأكثرالساخنمنالحرارةتنتقلحيثالأسخنالمبرد

الخارجيالمصدركانإذاحتىذلكويحدث.برودة

ذلكبعدالمبرد.منبرودةأكثريكونالواقعفيلأنهساخنأ

إلىيؤديماوهوضغطهيقللصمامخلالالمبرديمر

المبردفإنالحراريللمبادلوبالنسبة.حرارتهدرجةخفض

إلىالمبرديعودوعندئذ.الحجرةهواءمنالحرارةيمتص

فيهاالتحكميتمالحراريةوالموالممير.الدورةوتتكررالضاغط

وهو)الترمولشات(،الحرارةلدرجةالاليالمثبتطريقعن

وأتشغيلإلىويؤديالغرفةحرارةبدرجةيحسجهاز

الهواء.ضاغطإبطال

التبريد.،التدفئةالهواء؟تكييفأيضا:انظر

(.التردديةدرالمضخاتالمضخةانظر:.الرا!ا!

النافورية(.)المضخاتالمضخةانظر:.اوواعكيةا!

المضخة.انظر:الهواء.مضخة

)التصخيم(؟الإلكترونياتانظر:.الصوتمصحم

الصوتيالمسجل(،الصوت)استخدامالصوتالتلفاز،

(.الدقةالبالغالنظام)أجزاءالدقةالبالغالنظام)العرض(؟

فيللتحكم)أداة(نبيطةالمغئطيسيالمضخم

ا!لفاعلأيضاويسمى.الكهربائيةالقدرةمنالكبيرةالكميات

كبيراالكهربائيالتياريكونعندماويستخد!،للتشبعالقابل

علىجداقاسيةالأخرىالاحوالتكونعندماأوجدا،

تستخدمفمثلا.الصماميةالمضخماتعلىأوالترانزمشور

المحركاتسمرعةفيللتحكمبكثرةالمغنطسيةالمضخمات

المطار.مدرجأضواءسطوعدرجةفيأوالكبيرة

ملف،السلكمنملفينمنالمغنطسيالمضخميتكون

ويمرالحديد.منقلبحولملفوفين،تحكموملفرئيسي

مغنطسيامجالأويخلقالرئيسىالملفخلالمتناوبتيار

منالمتغيرالمغنطيسيالمجالهذاويحد.القلبحولمتغيرا

تيارتمريرتمإذاولكنتمر.أنيمكنالذيالتياركمية

مشبعآيصبحالقلبفإن،التحكمملفخلالمستمر

للمجالالتحديديالتأثيرالتشبعهذاويلغىتماما(.)ممغنطا

المرورمنالتيارمنأكبركميةيمكنكماالمتغير،المغنطيسي

الرئيسي.الملفخلال

وتتضمن.الطعامهضمعملياتمنعمليةأولالمضغ

بطحنهاوذلك،صغيرةقماإلىالطعامتفتيتأوعلك

شفاعلالذيباللعابالطعامبخلطالمضغويقوم.بالأسنان

اللعابويحتويعجينيا.قواماويكسبهمإلطعامكيميائيا

الذيالأميلازأواللعابينأوالتيالينتشملأنزيماتعلى



المضلع388

.الدهونيفككأرزياالليبازوسكر،إلىالنشوياتيحول

يكونحتىالطعاميلينلزجمخاطعلىأيضايحتويوهو

علىاللعابيحتويذلكإلىوبالإضافة.الابتلاعمعهل

تخففالتيالأملاحمنغيرهاأوالصودابيكربونات

الأطعمةبعضفيتوجدقدأضيا،والقلوياتالأحماض

للأجهزةإرهاقاللأكلالرديءالمضغويسبب.والمشروبات

.الموادهضمفيوعسراالهضمية

الهفم.عسربمالهضمىالجهازأيضا:انظر

تسمى،خصه%بقطعمحددمستوشكلالمضلع

أضلاعه.اطوالمجموعهو،المضلعومحيط.فلاعالأ

التقاءونقاط،المضلعزواياهيالأضلاعمنالناتحةوالزوايا

ذوالمضلعويسمىالمضاةرؤوسهيالثلاثةالأضلاع

ال!ضلاعذوالمضلعيسمىبينمامثلثا،الثلاثةايلأضلاع

خماسيالخمسةال!ضلاعوذرايلأضلاع،ارباعيالأربعة

أؤضلاعاوذو،الأضلاع

أصسبعة"اووذ،سداسي،الستة

ثمانيالثمانيةوذو،سباعي

تساعيالتسعةوذو

ثالعشرةوذو،الأضلاع -!وذو،الأضلاععنت!اري

الأحدذاضلعاعشرالأحد

!--دهـالاثنيوذوضلعا،عشر

عشرالاثنيذاضلعا،عشر

ضلعا.

متساويالمضلعيكونااللأضلاع،اتساوتوإذا

تساوتإذاالزوايامتساويالمضلعوي!صن.فلاعالأ

ضلعأيفيهيدخلل!اإذامحدباويكوذ.الاضلاعجميع

.مدهح!ت

داخلية،زواياتسمىالمضلعداخ!الموجودةالزواياو

المضلعخارجأخرىزواياتكونفإنها،الأضلاعامدتوإذا

زاويةالش!شلفي!بأفالزاوية.خارجيةزواياتسمى

خارجية.وأزوالزاويةداخلية

زاويتانأو0،518الداخليةالمثلثزواياومجموع

الأضلاعامتساويألحض!ازوايامجموعيبلغبينما،قائمتان

يأزوايامجموع.قائمةأرئزواياأو36!،0الداخلية

مضروبا2ناقصالأضلاععددتساويمحدبمضلع

مضلع،أيفيالأضلاعلعددترمز)ن(لندع5185.في

(2-)ن-سإذن،الداخليةالزوايامحموعإلىو)س(

.ءأ08

باحتسابللمضلع،الخارجيةالزوايامجموعيكون

436..أو،قائمةزواياأربعرألر،كلعندزاوية

متساويالأضلاعمتساويمضلعهوالمنتظمالمضلع

مثلثاتإلىتقسيمهيم!شوالمضلإلمنتظمالزوايا.

هي،مثلثكلومساحة.متطابقةالسيقانمتساوية

الشكل،ففي.ارتفاعهنصففيقاعدتهضربحاصل

لهـ*المثلثمساحة

م2د=دهـم

فيمضروباالمثلثاتعددتساويالمفملعمساحةإذن

مثلث.أيمساحة

وكان.والمركباتالخيلأصسباقاتمكانالمضمار

فيالمرصوصةالمقاعدذاتالمضاميريبنونالقدماء،الإغريق

مثل،المدرجةالصفوفذاتالمضاميرأو،صفوف

طويلبمسارتحيطالمقاعدوح!انت.المكشوفةالمدرجات

فيحائطويوجد.نهاشيهإحدىحولوتنحني،للسباق

مأ08بينماعادةطولهيبلغالذيالمساريقسمماالوممط

وكان.إسطنبولفي،نييونامضمارحجرأجدويوم

ومثله-(الرومانيةاسحباق)ساحةالأكبرالرومانيالمدرج

عندمضمارأكبريعتبر-اشومانيةجمئالدرجات

.متفرج000،052لحوانييتسعوكادالقدماء.اشومان

،السباقمساراتفإن،حداثةالأكثرأ!صوراوفي

المضامير.عليهايطلقاللهو،وأماكن،أصداخليةاوالمدرجات

المرفمى.تكيةانظر:.المرصىمضيمة

منكتيرنشبت.بحرينبينضيةطمائيمجرىالمضيق

مضايقعلىالسيطرةأجلمنمعاهداتوعقدت،الحروب

جبلمضيقالمضايقأشهرمنواستخدامها.العالمفيمهمة

ومضيقا،المتوسطالأبيضوالبحرالأطلسىاالمحيطب!ت،طارق

والاسود.المتوسطالأبيضالبحرينل!توالدردني!البوسفور

المضيقفهو،الجنوبيةأمري!!ارأسعلىماجلانمضيهتأما

تستخدمماكثيرا.والهادئالأطلسيالمحيط!تبنالوحيد

لبعض.لعضهامرادفةوقنالوممر،،مضيقالمصطلحات

مختلفعنالمومعوعةفيالمنفصلةالمقالاتأيضا:انظر

مضيق.،طارقجبل:مثلالمضايهت

مجموعةتوريزمضيقجزردجرر.فورير،مصيق

ولايةوتخضئطكمتوريز،مضيقفيالواقعةالجزرمن

،فرايدايجزيرةالجزرهذهوتضم.أصيةالأمعتراكوينزلاند

،وثيرممدايويلز،أوفوبرنس،وهورنوهاموند،

بيععلىتوريزجزرسكانويعيش.ونزدايو،وتيوزداي

(الرخوياتمن)حيوانالبحروخيارالختلفةالأصداف

.جزيرة،ثيرسدايانظر:.الجافوالذق
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2.ع522مساحتهاأرضايشغلحيث،السعوديةالعربيةلالمملكة،الرياضفيالدوليحالدالملكمطارالعالمدىمساحةالمطاراتأكبر

المطار

مختلفةأنوأعمنالطائراتفيهتهبطمكانرا!

للسفرالرئيسيةالوسسيلةالطائراتأصبحت.منهوتقلع

مهمةنقلمحطاتالمطاراتجعلمماطويلةمسافات

تهبط،العالمفىحركةالمطاراتأكثرأحدوفىجدا.

القادمينويبلكلدديوميا،طائرةاو002منأكثروتقلع

ذلك،إلىوإضافةمسافر.000،09منأكثروالمغادرين

المطاروإلىمنالبضائعمنالأطنانمئاتتنقلأنيمكن

فيالدوليأوهيرمطارويعتبر.الجويالشحنبولمماطة

حركةالمطاراتأكثرالأمريكيةالمتحدةبالولاياتشيكاغو،

الدوليهارتسفيلدمطارالحركةحيثمنويليه.العالمفي

فورت-دالاسومطار،المتحدةبالولاياتأتلانتا،في

لندنفىهيثرومطارثم،المتحدةبالولايات،ويرث

.المتحدةبالمملكة

ذإ،والحيويةبالحركةالكبيرةالمدنمطاراتتتسم

بانتظارمنخفضارتفاععلىطائراتالأجواءفيتحوم

تلوطائرةتقلعالمطارأرضعلىومن،للهبوطدورها

الأجرةوسياراتوالحافلاتالعرباتوتتوقف.أخرى

القادمين.لنقلأوالممسافرينلإنزالالمطارمبنىأمام

الأشمخاص.بآلافالمطارفيالمسافرينقاعةوتزدحم

فيموظفونوبعضهم،المسافرينمنالناسهؤلاءوغالبية

وآخرون،الطيرانشركاتفييعملونوموظفونالمطار،

وأ،القادمينالسائحينلاستقبالالمطارإلىيذهبون

لا!شقبالأو،الأعمالرجالمنبالمسافرينللترحيب

.للزيارةقدمواوأقاربأصدقاء

يتوفرأنيمكنإذ،الصغيرةالمدنالمطاراتأكبرتشبه

سينما.ودورومطاعموفنادقدكاكينمنهابالقربأوفيها

إلىإضافة،المطاراتلهذهتابعةشرطةقواتهناكأنكما

لمعالجةومصنع،طبيةوخدمات،الحرائقمكافحةخدمات

والتسهيلاتالخدماتهذهمنوكثير.المجاريمياه

وتصبحالمطار.فىاليوميةالمرورحركةلخدمةضروري

فيتأخيريحدثعندماخاصبشكلمهمةالمرأفقهذه

تنشأعندماوكذلكقدومها،أوالطائراتإقلاعمواعيد

طارئة.حالات

مثلالأخرىالنقلمحطاتعنالمطاراتتختلف

أنهاأ:مهمينأمرينفيوالقطاراتالحافلاتمحطات

مواقعفيعادةتكون2-أكبرأرضيةمساحةإلىتحتاج

المطاريحتاجحيثتخدمها،التيالمدنمراكزعنبعيدة

فيالمسافرينمنالعددنفسلخدمةبكثيرأكبرمساحة

مساحةتكونفقد.للقطاراتمحطةأوللحافلاتمحطة

2.1حواليللحافلاتكبيرةمحطةعليهاالمقامالأرض

6.3حوأليقطاراتلمحطةكبيرةأرضومساحةهكتار،

يحتاجمتوسطبحجممدينةمطارأنحينفىهكتار،

هكتار.06و.002بنمساحتهاتتراوحأرضا

خالدالملكمطارالعالمفيمساحةالمطارأتوأكبر

يشغلفهو،السعوديةالعربيةبالمملكةبالرياضالدولي

أراضإلىتحتاجالمطاراتولأن2.كم522مساحتهاأرضا

.المدنأطرافعلىيبنىمعظمهاأننجدجدا،واسعة

ضعيفةصلاتلهاالمطارأتمنالعديدفإن،لذلكونتيجة

يلاحظأخرىناحيةومن.المحليةالعامةالمواصلاتبشبكة

علىتسيرالتيوالقطاراتالحافلاتمحطاتمعظمأن

ملائمةبذلكوتكون،المدينةوسطفىتقعبعيدةخطوط

المحلي.العامللنقل

أص
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3/?،عكا!43

ص !ءلاكا،ع،؟/ء
؟ى*ء"(

لا*يركاكا
-رءلا!ى

صء*لم-لأو



تقدمالتىالطعاموجباتلاأجلمنالطائراتعلىغذائيةموادتحمل

للمسافرين.

الجويةالرحلةانتهاءبعدأمتعتهميتسلمونمسافرون

الركابأمتعةبتفتيشيقومونالجماركموظفو

.الطائراتيوجهونالجويالمرورحركةمراقو

سرعةم!همواحدكليحطلقحيتاططار،قاعات!وأصدقاؤه!ااحسمافروديحتشديوميا.المسافرينرآلافالطهائراتلمئاتشسهتالكبيرا!لطار

الجوية.رحلاتهمافيالمساكلي!وراحةسافىمةلتأم!!أحرىعديدةوأعمالالطائراتبحدمةالعا!لولىميقرأحشار،اوراءوم!يريدها.التىالحهةإلى

العالمحولالمطارات

مدصاأوالمدينةلسلطاتملكاالمطاراتتكونقد

أنحاءمعظمفيالحالهوكماما،مدينةفيعامةكاتلشر

مؤسسةأووطنيةلح!صمةملكاأو،المتحدةالولايات

تتمئبعضويةدولة051منأكثرهناك.الدوأصةتدعمها

تحدد.المتحدةدلأمأخابعةاالمدنيللطيرانالدوليةالمنظمة

الدولبهاتلتزممعينةومستوياتمعاييرالمنظمةهذه

وإدارةالمطار،تصميممثل"نواحعدةفيالأعضاء

السلامةأمورعنأما.الجويالمرورحركةوإدارة،العمليات

تأهيلهاوضمانالطائرةوفحصالطائرةقائدومؤهلات

منفصلة،وطنيةمؤسساتمسؤولياتضمنفتقع،للعمل

السعوديةأحربيةاالممدففيالمدنيالطيرانرئاسةمثل

وهيئة،المتحدةالولاياتفىالاتحاديالطرانوإدارة

بريطانيا.فيالمدنيأطرانا

النقلمسؤوليةالجويةللخطوطالعامةالمؤسسةتتولى

المملكةمدنوترتبط،السعوديةالعربيةالمملكةفيالجوي

الطيرانرئاسةأنشأتهارامصاأ23خلالمنببعضبعضها

الجهةالرئاسةوهذه.أطرانواالدفاعلوزارةالتابعةالمدني

وصيانتهاوتشغيلهاالمطاراتإنشاءعنالمسؤولةالرسمية

خلالالدوليةالمطاراتمشاريعإدارةوقامتوشطويرها.

دإنشاء،العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

منالسعوديةالدوليةالمطاراتجعلتدوليةمطارات

العالم.مطاراتأحدث

السعوديةفيأنشئمطارأولأظهرانامطاركاد

هـ،أ3ء3عامذلكوكان،الحديثةالمطهاراتبمواصفات

اممتوحيتالذيالدوليالظهرانمطارأنشئث!ا،أم634

أحزيزعبداالملكمطاروافتتح.الإسلاميأطرازامنعمارته

مساحتهوتبلغأم،819أهـ،104عامبجدةالدولي

فيلتكونإحداهاصممتصالاتأربعوبه2،كمأ50

الخيامشكلعلىوهي،الحراماللهبيتحجاجخدمة

أما.الجويةللعواملالمقاومةالتيف!ونبمادةوكسيت،العرلية

وأكبرالشرقفيالمطاراتدرةفيعدالدوفيخالدالملكمطار

طاقتهوتبا2،كم225مساحتهتبلغإذأص!ا،العافيرمصاأ

51إلىتزدادأنيمكنمشويا،راكبمليون.57التشغيلية

عامالمطارهذاافتتحوقد.الحاليةبإمكاناتهراكبمليون

مدينةومعطعنكم35ويبعدأم،839أهـ،304

تشييداكتملالشرقيةالمنطقةفيمطاريوجدكما.الرياض

أضخممنويعد،أم699هـ،أ174عاممرافقهجميع

التيالمساحةإنإذفهد،الملكمطاروهوبمالعالممطارات

خالدالملكمطارمساحةأضعافثلاثةتبلغعليهاينشأ

ملايين7التشغيليةطاقتهوممتكون2،كم076بوتقدر

عامبحلولراكبمليونأوهالأولىالمرحلةفيراكب
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المطاراتلأحدخارجيمظر

للطكائراتوحطائرللمسالريرفاعاتالكحيرةاللطارات!ييرحد

3سالممتلالمطارردياممرىاالطيرالىلركاثشصومحطات

دوالمشكلعلىالمسالري!قاعاتتلاحط،اليسرىالحهة!يياى

أد،5(هو)كماقر!ع!الأحودةالمونوعرايةالصورةرن!!.صعيرة

ساراتهمإيقا!اور!رودويستطيع.رالمحطاتتالقاطهدهتصميم

المحصصةالوالةحلالسالقاعةإلىرالدحول،الدائريةالاحةداحل

وتحدم.الطائرةلدحولقصيرةمسالةالممير3،الحويةلرحلتهم

الماطقوتو!ر.صعيرةطائراتالمطارليالعامةالطرانتسهيلات

وهوطها.الطائراتلإقلاعمتسعامكالاالمدرحاتلهاياتدىالخالة

!كرولممممآلري!ا!ص!ه

مرافقهومدار%،إنشاءفيروعيوقد.م1002هـ،ا422

المستقبل.طائرأتمنالضخمةالأحجاماستقبال

مطاراتيرالمارينالمسافريننصفمنأكثريستخدم

جاتوك.أوهيثروالرئيسيينلندنمطاريأحدبريطانية

و-جلاسجو.لندنبينتربطانشغالآالداخليةالطرقوأكثر

وفقعنهاالمعلنالطيرانشركاتخدماتإلىوإضافة

طائراتعاىجويةرحلاتهناكمحدد،زمنيجدول

ملايينضها5يستفيدمخفضةوبأسعارمعينةلمدةمستأجرة

المسافرين.

أيرلنداريةوجمهمبريطانيافيالمطارأتمنوكثير

مثلا،سور،حركةمنخاصةأنواعلخدمةفقطمكرسة

الخدماتوتقديم،بضابالشحنونقل،الخاصالطران

للخدماتفقطالمطاراتهذهبعضوتعستخدم.المحلية

الأحوالسوءيحولعندما،الطوارئلحالاتأوالمحلية

.الأخرىالمطاراتاستعمالدونالجوية

جاتوكفيبريطانيافيالرئيسيةالدوليةالمطاراتتوجد

فيأخرىكبرىمطاراتوتوجد.لندنمنبالقربوهيثرو،

وبرستويكومانشسترولوتنوجلالمسجووأدنبرةبرمنجفام

فيالرئيسيةالمطاراتأما.لندنمنبالقربوستانستد

.وشانونودبلنكوركفيفموجودةأيرلنداجمهورية

منظمةوهي،البريطانيةالجويةالموأنئسلطةتدير

أبردين،فيالمطاراتشؤون،الحكومةتدعمهامستقلة

الأرصرسطهحتحتآصمستوىوجوديوفروقد.محتلفةبنشاطاتمتصلةرئيسيةمستووإتتلاثةلهاالمطاراتمركتيرفياللطارمبنىساحة

المطار.ممطقةضمنبرالتىوالقطاراتالعامةالنقلمئر!مائلاتصالحلقات
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بالمطار.الججاتقممنالتذاكريشترونمسافرون

وستانستد.وبر!حتويكهيتروروجلاسجووجاتوكوأدنبرة

الجويةالموانئسلطاتالح!ضمةحوأست،أم879عاموفي

دئأسهمهاطريقعنالخاصالقطاعإلىهذهالبريطانية

وآيلاندز-هايلاندزمطاراتمؤسسةوتديرللجمهور.

الموجودةالمطارات-المذكورةللسلطةفرعيةمؤسسةوهي

الطيرانهيئةفيويعملأسكتلندا.وجزرهضابفي

الحكومةوتمتلك.الحكومةتعينهمموظفون،المدني

الأيرلنديةالمطاراتأما.الأحرىاالمطاراتمعظمالبريطانية

هيئةوهىريانتما،إيراسمهامؤسسةفتمتلكهااشئيسية

الحكومة.تدعمها

الدشاعووزارةالمدنيالطهيرانسلعهآمنكلوتشارك

ثلاثةوهناكبريطانيا.فيالجويالمرورحركةمراقبةفي

المراكزهذهوتوجدبريطانيا.فوقئراتأ!إالمراقبةمراكز

امعتعلاماتمركزويعنى.وبرمشويكومانشسترأضدنفي

جمهوريةمنالمقتربةالطائراتبمراقبةشانونفيالطيران

المحليةمراكزهالهاوالمطاراتأجوائها.فيالعابرةأوأيرلندا

بها.الخاصة

مميدنيفيأستراليافيالرئيسيةأسدوليةاالطاراتتوجد

)إيجلوبرزبين،()تلامارينوملبورد،(معميث)كنجزفورد

جاربت،وتاونزفيل)جيلدفورد(،وليرثوأديليد(،فارم

فىمحدودةدوليةخدماتأيضاوتتوفر.وداروينوكيرنز،

ويوجدهدلاند.ولورتنورفوكوجزيرةهوبارتمطارات

وولنجتون)مانجير(،أوكلاندفيدوليةمطاراتلسيوزيلندا

أكثرنيسيدمطارويعتبر.وحصايستتشيرش()رونجوتاي

فيالموجودةالمطاراتتباعاويليه،حركةالأمشراليةالمطارات

اروين.ود،نبراوكا،وبيرت،يليدوأد،وبرزب!ت،ملبورن

المطار.مدرجمنللإقلاعالإذنبانتظارطائرات

الحافلالطيرانبسجلونيوزيلنداأ!شرالياوتفاخر

كلاسجلاتإنحيث؟البلدينمنكلفيبالسلامة

فىللسلامةالعالميةالمعدلاتمنبكثيرأفضلالبلدين

.الطيران

،بومبايفى،دوليةمطاراتأربعةالهندفيويوجد

آخرمطارا!.يوجدكما.ومذراس،ودلهي،وك!ضا

الدوليةالمطاراتسلطةوتتولى.الداخليةالجويةللرحلات

علىالإشسراف،أم729عامأنشئتاكتيأعند،افي

الهند.فيالدوليةالمطاراتوتطويروتخططوإدارةتشغي!!

أبادأحمدمطارالسلطةهذهأعلمتأم989عاموفى

دوليا.مطارا

بولنيامطارإندونيسيافىالدوليةالمطاراتوتشمل

من)بالقربراينغوراومطار(،سومطرةشمالي،)مدان

)منادو،راتلانجىسامومطار(،جاوةشرقيسورالايا،

من)بالقربالدينحسنومطار(،سولاويسيشمال

التطويرأعمالوتحسير(.سولاويسيجنوبي،باندونجأجونج

جاكرتامنبالقربالدوليهتا-كارنوسومطارفيقدما

فىكايسيبوفرانسمطاروفيأم(859عامافتتاحه)تم

جايا.إريان

منكلفيدوليةمطاراتخمسةماليزيافييوجد

بهرووجوهوروبناجكينابالووكوتاكوالالامبور

هذهالماليزيةالمدنيالطيراندائرةوتدير،حوشينجو

البلاد.فيالداخليةالمطاراتإلىإضافةالدوليةراتالمماأ

تشانجي،مطارممنغافورةفيالمدنيالطرانسلطةوتدير

دائرةوتديرسنويا.المسافرينملالينيخدمدوليمطاروهو

اذالدوليكونجهونجمطاركونجهونجفيالمدنيالطهيران
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تديرهاجويةقواعدبمثابةهي.العسكريةالمطاراتأكبرمنواصررأيضمالذي،تاككايفيالواحدالمدرج

الطائراتبخدمةالعادةفييسمحولا،الجويةالقوأت.الشحنبضائعلخدمةآسيافيألمجمعات

.المطاراتهذهفيالخاصةأوالتجاريةللطرانالرئيسيةالمديريةتتولىإفريقيا،جنوبوفي

المطارفيوالتسهيلاتالخدماتو!بدومفوأ!ن،فيالتسعةالدولةمطاراتإدأرةالمدني

حجمعلىمامطارفيوالتسهيلاتالخدماتتعتمد،وجورخ!،الشرقيةالندنلندنوإيست،وديربان،تاون

هذا)يدرسالمطارذلكيخدمهاالتيالطائراتوأنواعالمطارأما.واوبنجتن،إليزابيثوبورت،وكيمبرلي،وجوهانسبرج

المطاراتأغلبفىالمتوفرةالكثيرةالتسهيلاتأساساالجزء)جوهانسبرج(،سمتصجانمطارفهيالدوليةالمطارات

لمجطبعنوانجزءالمقالةهذهنهايةوفيابرى(.ا!رويئ!تالويسومطار(،تاون)!بمالان..إفديومطار

.(يربان)د

مبانىلتصميماتالختلفةالنماذجيناقع!كبيرمطاربناء

المطار.فىالمسافرينخدمةأجلمناشئيسيةولمطارالمطاراتألواع

ومطارات،دوليةمطارات:إلىالمطاراتتقسيميمكن

فلاالسمكريةالمطاراتأما.العامالطيرانومطاراتداخلية

حركةالعالممطاراتأكثر.الثلاثةالأقسامهذهتحتتندرج

الطائراتعدد3،المسافرينعدد؟،المطارخدمةالدولبةالمطاراتتتولى.الدوليةالمطارات

والهابطةالمغادرةوالقادمينشركات!تعددخلالمنالبلدانبينالجويةالرحلات

883لما00068.4.6600)شيكاعو(الدولىاوهيربخدمةتعنمطكما،الرحلاتتلكتنظمالتيالطيرأن

4009.17لم.،39".(المتحدالولاليتاالأتسميلالتأهارالمرتبطةالمكو!جةوالرحلاتالداخليةالجويةالرحلات

448ء162"".ويرثفورت-دالاسالعالمفيحرعقيالدوليةالمطارأتوأكثر.المجاورةبالمطارات

06/424"71851.لم..،ادندن(هترو06منأ!ضتخغيللمجومالذيلندنفيهيثرومطار

968،!..51،،0،0.05الدوليأنجلوسلولوهذاقاماعتيالرحلاتعددبلغوقد.وطنيةطيرانشركة

302لم...462.42،،00الدوليطوكيوواحصد.يومفيجويةرحلة080،1بخدمتهاالمطار

7364/،،.0023.135"الدوليفرانكفورتلجدأنفي4الداخدالمطاراتتوجد.الداخليةالمطارات

)دنفراآلمشابلتوفرن،اللأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسعوديةالعربيةالمملكةمثل

346.43082035،"..الدولي

3313383المتحد-()الولاياتحدودها.،داخ!الممتدةالجويةالخطوطمنوتحمئلشبكة

30055727،ر000302ال!ولىميامىجواا،سنقلينالمسافرينالمطاراتهذهمثلتخدمأنويمكن

(المتحدة)الولايات.القارةعبرأوآخرإلىإقليممنوالمسافرينالمدنبين

324،!...0.06392".)بارس(ديجوللثارلالعامالكليرانمطاراتتخدم.العامالطيرانمطارات

88.20034323،/0007)ليويورك(كنيديجون!يمالتىيئالجصالناقلاتباستثناءالطائرأتأنواعكافة

)نيوجيرسيالدولىنيواركالتيال!ائراتتخدمفهي.محددةزمنيةبرامجوفق

436"82007""02".".س(افاولابتلمدةمأجرةالمتوالطائرات،الأعمالرجاليستخدمها

272333،003.183"..مميؤسدط(الدليليكيمبواناصغيرةاتالطائراهذهوغالبية.الخاصةوالطائرات،معينة

594!008526""(المتحدةالولايات)فيحاسالمروحية،الطائراتإلىبالإضافةبمراو!،تعملوخفيفة

"..""الحضريةالمنطقةواينمقاطعةطويلةاتالمطا)هذهفىالمدارجبعضأنغير)الهيلوكبتر(.

0001708.26003.485(المتحدةالولايات)دترويتمصمطلحويطلؤا.نفاثةطائراتتتعمئلاستعمالجيث

612لم26003..000618)بىري!(أورلطلهبوطتستخدمأنيمكنمساحةعدىمروحيمطار

161)09"2لم!94""..لرلدولىل!كابنيصهابخسطحإعوقالمطلوبةالمساحةتكونوقد.المروحيةالطائرأت

94"""..2ه""626"".ر.بعض!وفى.الأرضعلىأوالنفطآبارتجهيزاتفوقأوبناية

المتحدص(لوجافيمكم!الدولنيدولاياتالمياهعلىالبحريةالطائراتتسمىماتهبطالعالمأنحاء

591250023047"".(المتحدةالولايات!لوسطنمصمطبويطلقنهر.أوبحيرةاوخليجفيمباشعرة

4991لعامتاالأالتحاريهـهـالطبرادحركة!فطلمحشولتست!،التيالبرمائيةالطائراتعلىالبرمائيةالطائرات

.ممرحح!.الدولى"دلمطارا!،المجدس!المصدر..الجويةالقواتاف!:.الارضعلىأوالمياهعلىالهبوط
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حط!مع!ىتساعدالمطاراتفيوالحمايةالأمنموظفوبهايقومالتىالتفتيشعمية

أحرىآلةتستحدم.المعدلمجةالأسلحةاي!فحهازحا،لم!المسادرولىبمشى.الطائرات

عدمسللتأكدئرةا!اأام!تعلى!عه!يح!لولهاالتىاطسمالريرأمتعةلفحصالسينيةالأيتمعة

ليها.أسلحةوحود

علىيحريكالذيالكبيرةالطائراتإصلاح

عنقليلاتبعدحظائرفيإنجارهشكم،المحركهدا

للمطار.الهـئيسيالمسى

وينتهييبدأ.للمسافرينالرئيسىالمطارمبنى

الرئيسيالمبنىفيالجويةرحلاتهمامنالمسافرون

للخطوطالتابعةالتذاكرمبيعاتقسمومن.للمسافرين

تذاكره!اشراءالمغادرونالمسافرونيستطيع،الختلفةالجوية

فيالختصينللموظفينبحوزتهمالتىالشذاكرإبرازأو

أمتعةتفتيعث!ويتم،المبنىفيالموجودةالطيرانمكاتب

كما.الغرضلهذاالمعدةالأماكنفيوزنهاثراالمسافرين

وختمهاالسفرجوازاتبفحصالجوازاتموظفويقوم

عندتم،الطائرةالمسافرينصعودقبيلالأصولحمسب

ويوجد.الجويةالرحلةفيهتنتهىالذيالمطارإلىوصولهم

تلفازوشاشاتصوتم!جراتالمسافرينقاعاتفي

القادمينرحلاتمواعيدعنتعلنمضاءةولوحات

لراحةمقاعدالانتظارقاعاتفييوجدكما.والمغادرين

القاعاتهذهمنالمسافرونويتجه.ومودعيهمالمسافرين

عبر،الطائراتمنقادمينإليهاويعودونالطائراتإلى

مسقوفممرالكبيرةالمطاراتأغ!بفيويوجد.بوابات

توجهأثناءبالطائرةالبوابةيصلالج!ويالجسميسمى

إليها.المسافرين

الركاببتفتيشالأمنعنالمسؤولونالموظفونيقوم

تفتيشويتمبأيديهما.يحملونهاالتيوالأمتعةالمغادرين

وتحميلها.الطائرةإلىنقلهاقبلكذلكالأخرىالأمتعة

الأمتعةقاعةمنأمتعتهمالقادمونالمسافرونويأخذ

للمسافرين.الرئيسيالمبنىفيالموجودة

وراءمنبالمطارالرئيسيالمبنىفىالأنشطةبعضتتم

الخطوطتزودالتي،الجويالتنبؤخدمةفهنالكستار.

أيضاوتزودالسائد،الطقسعنعامةبمعلوماتالجوية

الطقس.حالةعنبمعلوماتالخاصةالطائراتقائدي

لرصدبهاخاصةدوأئرالطيرانشركاتمعظمولدى

!عدةمعلوطتغردططيرانشركةولكل.الطقس

خلالهامنالطيارونيتلقى،أساسيةمعلوماتلإعطاء

الغرفةهذهوتشمل.الجويةللرحلةاللازمةالمعلومات

المعلوماتوإرسالتوزيعمكتبوهو،اتصالمكتب

بمكتبالاتصالاتعمليةيتولىحيث،المهمةوالرسائل

ذلكأكانسواءوبطائراتهاالطرانلشركةالتابعالتذاكر

المطارلمديريتوفروقد.الطيرانأثناءأمالمطارأرضعلى

لمميرعلىالإشرأفشولىالمطار،مبنىفىمكتبأيضئا

المطار.فيالعمل

لإيواءمعدةمنشاتأوبنايات.الطائراتحظائر

حظائرالطيرانشركاثمعظمولدى.وصيانتهاالطائرات

نافىنفاثةطائراتلعدةالحظائربعضوتتسعبها.خاصة

بنايةمنبعيدةمسافةعلىالحظائرمعظموتبنىواحد.

لحركةإرباكأوتداخلأيدونللحيلولة،الرئيسيةالمطار

المطار.أرضعلىالطائراتمرور

البرجهذافيلل!طار.العصبيالمركزهو.المراقبةبرج

والراديوالرادارالجويالمرورحركةمراقبويستخدم

وتوجيهإرشادأجلمنأخرىوأجهزةالضوئيةوالإشارات

إدارةأجلومنالمطار،منبالقربتحلقالتيئراتالصنا

.الأرضاعلىالطائراتحركة

نحوتديرأنالكبرىالمطاراتفيالمراقبةأبراجتستطيع

فتراتخلالالساعةفىوإقلاعهبوطعملية091

مشيدةالمطاراتمنكثيرفيالمراقبةأبراجوتكون.الذروة

نوافذبالبرجوتحيطالمطار.بنايةمنالعلويالجزءفى
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لأرضواشححةلرؤيةالفرصةالمراقبينلتعطيكبيرةزجاجية

بعضوفي)!والإقلاعالهبوطعملياتومتابعةالمطار

منفصلة.بنايةفيالمراقبةبرجيكونالمطارات

ووأسعةطويلةالمدارجتكونأنينبغي.المدارج

تستخدماليالطائراتلأكبرمناسبةلتكونكافيةبدرجة

بقدر!صيةالمدارجتكونأنيجبكماالمطار.

حدوهناكمنها.المياهتصريفبعدتماماوجافةالمستطاع

منإكتلفةاالأنواعتتطلبهبمايفيالمدرجلاطوالأدنى

فقطفشخدمالصغيرةالمطاراتمنوالعديد.الطائرات

مهابطتسصثبالعشبمكسوةطويلةمساحات

المطاراتبعفر!فيالمهبططولويكون،الطائرات

فيهافيوجدالكبيرةالمطاراتأما.م076منأقلالصغيرة

بينمامنهاالواحدالمدرجطولويتراوح،مرصوفةمدارج

.الطائراتأكبرلحركةتتسعكي،م0423و.م000.4

لإتاحة-ناليةمنطقةمدرجكلنهايةفييكونأنوينبغي

بعضوفتحاج.والهبوطالصعودفيللطائراتالمجال

وبذلك،م083بطولخاليةمنطقةإلىالكبيرةالطائرات

تحتاجهاالشالخاليةوالمنطقةالمدرجطولإجمالييكون

كم.4.6حواليالطائراتهذهمثل

بالخطوطالأرة!وعلىالجوفيالطائرةقائديسترشد

نهايته.وعبروجوانبهالمدرجوسطفيبالدهانالملونة

للطيارينتهينللمدرجنهايةكلفىبالدهانالملونةوالأرقام

يشيرنمثلا،.المدرجأساسهعلىخططالذيالبوصلةاتجاه

إلىالشمالمنيتجهالذيالمدرجإلى36و18الرقمان

موجودا"(081داختصار)وهو81والرقم.الجنوب

63والرقم،المدرجمنالشماليالطرففيبارزبشكل

ويجري.الجنوبيالطرففيواضحايظهر536(0)

اتجاهينفيلتكونالمطاراتأغلبفيالمدأرجتخطيط

المستطاعبقدرالطائراتتتمكنكي،الاقلعلىمختلفين

الريح.مهبفىوالهبوطالإقلاعمن

بيضاءأنوارتضاءالرؤيةضعففتراتوفىالليلوفي

.المدرجبدايةتبينخضراءوأضواء،مدرجكلمعالمتحدد

أمامموقعهافيوالبيضاءالحمراءالاقترابأضواءوتكون

عندتلاممسهاأنالطائرةعلىينبغيالتيالمدرجساحة

.الهبوط

مصطبيطلق.الطائراتوممراتالتحميلساحات

الطائرأتلوقوفمخصصةساحةعلىالتحميلساحة

للمسافرين.الرئيسيالمبنىبوأباتمنبالقربوتحميلها

العماليقوم،الوقوفساحةفيجاثمةالطائرةتكونفبينما

الطعاموجباتوشسحنالامتعةوتحميلبالوقودبتزويدها

منالطائرةإلىوالمسافرونالطائرةطاقم!وجه.للمسافرين

طائرةيخدمأنصغيرمطاريستطيعوقد،التحميلساحة

غير،الساحةتلكعلىواحدآنفياثنتينأوفقطواحدة

قدالطائرأتمنلعددتتسعأنيمكنالكبيرةالمطاراتأن

الوقت.نفسفيالمائةيبلغ

)أوالممرعلىفيطلقالطائراتممراتمصطلحوأما

إلىالتحميلساحةمنالطائرةينقلالذي(الممرات

فىوتتوافر.الطائراتحظيرةإلىالمدرجمنأو،المدرج

تتمكنحتىمزدوجةممراتالكبيرةالمطاراتمنالعديد

.الحظيرةوإلىومن،المدرجوإلىمنالانتقالمنالطائرة

علىللدلالةالحمراءالأنوارتستخدمالوقتنفسوفى

.أخرىأخطارأيةأوحواجزوجود

ئراتطالطيرانشركاتمنل!ممديدالمطار.فيكبيرانشاطايعكسالشحنبضائعتحميل

فىال!حغجرةالشصمواداخعبئةالعماليقوم(.أعلاهالصورةفي)كماخا!هحةشحى

بابخلالم!المتسحنبضائعتحصج!!شمتم.الطائرةداخلالوضعتلائملأشكالصساديق

الوالعيع.الطائرة

ي!بملآ

*!ا!،يهح
-ور!!جبئجمولمجمين!يىؤع

أحديمثلبالوقودالطائراتتزويدإعادة

تكودبينماتنفيذهايجريالتىالمهمةالنشاطات

بينمافترةفيالمطارمبنىمنبالقربواقفةالطائرة

الجوية.الرحلات
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المطارعمليات

عملياتعلىالمطارإدارةفيالاستقبالموظفويشر!

المرافقكافةعنمسؤولونشهمبمدأكملهالمطارفيالتشغيل

خدماتالمطارفيويوجدللمطار.أضابعةاوالتسهيلات

صيانةفرقتوجدكما.بهالخاصةالحرائقوإطفاءالأمن

لزمإنوتستبدلهاالأضواء،فتفحصالمطاربمبانيتعنى

وحزالثلوجلإزالةاللازمةالآلياتوتشغلالأمر،

الخطوطنشاطاتبتنسيقالإدارةموظفوويقوم.الأعشاب

فيالعملياتسلامةضمانأجلمنالمطاروعمالالجوية

وكفاءتها.المطار

شركاتتوظف.للمسافرينالطيرانشركاتخدمات

المطاراتمعظمافيالعاملينمنممحنعددأكبرالطيران

يبيعونأخذاكر،امكتبفييعملونموظفونفهناك.التجارية

الذينالمسافرينمعاملاتوينجزون،الرحلاتتذاكر

بالمواعيدالمتعلقةبالمعلوماتويزودونهمتذاكر،بحوزتهم

معظملدىويتوفر.والمغادرينبالقادم!تالخاصةوالبوابات

أحصشم!واالتذاكرلطهباعةحاسوبيةأنظمةالطيرانشركات

الجوية.للرحلاتالمعدةالطائراتفيالشاغرةأطقاعداعن

وزدمهمةأيضاأضذاكرامكتبفيالعاملونيتولى

للأولئكالخصصةالطائرةعلىوتحميلهاالمسافرينأمتعة

الطهائرةوصولوبعيد.الختصينالعمالبوساطةالمسافرين

بتفريغالمعنيونالعماليقومالمسافر،يقصدهالذيالمطارإلى

الأمتعة.قاعةإلىونقلهاالأمتعةمنالطائرةحموأ!ة

الشحنمصطلحيستخدم.الشحنبضائعتخليص

علىالمنقولةالأخرىوبضائالشحنالبريدإلىإشارة

الشحنبضائعحجمأنويلاحظ.الأمتعةباستثناءالطائرة

عددضعفيبلغيكادالمطاراتفيتداولهايتمالتي

المسافرلن.

الشحنبضائعتخليصيتم،الصغيرةالمطاراتوفي

حينفى،للمسافرينالرئيسيالمبنىفيالمسافرينوأمتعة

لتخليصأكثرأومنفصلمبنىالكبيرةبالمطاراتيوجد

المنطقةمنالمنقولةبضابالشحنفرزيتم.الشحنبضائع

تمهيدأالمطار،فيلذلكالخصصالمكانفىالمحيطة

بفرزالبريدعمالويقوم،الختلفةالطائراتعلىلتحميلها

بضائعتنقلصغيرةمركباتتجرهاعرباتوهناك.الرسائل

العماليقومحيث،أطائراتاتحمي!!ساحةإلىالشحن

.الطائرةعلىبتحميلها

الأدواتمثلسلعاالشحنبضائعتشملماوعادة

المصارفترسلكما.الختلفةوالآلاتال!ربائية

وتحتوي.الجويبالبريدالوثائقالأخرىالماليةوالمؤسسات

مثلالتلفسريعةموادعلىالجويالشحنبضائعمنكثير

.والخضراواتأغواكهواالأزهار

الكبيرةالمطاراتحتى.الصغيرةالطائراتخدمات

لاالتيالصغيرةللطائراتعديدةخدماتتقدمأنيمكن

زمنيةبرامجوفقتسيرطيرانشركاتقبلمنتشغل

الرحلاتخرائطالخدماتهذهمثلوتشمل.محددة

والتزود،الرحلاتبتلكتتعلقأخرىو!علوماتالجصية

.الطائراتحظائرواستخدامبالوقود،

يرشدالمراقبةبرخفي.الجويالمرورحركةمراقبة

وإقلاعهاهبوطهاعندالطائراتالجويالمرورحركةمراقبو

فيالطائراتارتفاعتنظيم

الهبوطأثناءراديوياالجو

مترابطنمطفى

بيضيا.شكلايأخدمترالطنمطحلالسالهموط،تنتظروهيالحو!يالطائراتارتفاعاتسصيمأأحيالاب

ويمكىر،الاتحظنمطموقعلتحديدالمطار،م!كيلومتراتعدة!دعلىيكولى،راديويمرثدويستحدم

بالنمطويحيطالححط،هذاإلىالوقتلممم!!يتمصمألى،م003الآحرىصالواحدةتعحدئراتطلبضع

سدحولها.أخرىيسفلطائراتلاالحوديمحميةممطقةالمترالط
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ويعمل.الحظيههـةإلىأوالتحميللمماحةإليوإدراجها

بشكلاإسورحركةمميرحسنمنالتأكدعلىالمراقبون

المراقبوننيك!أنوينبغي.والسلامةوالسرعةباليسريتسم

الجويالمرورحركةفتراتخلالبهدوءالعملعلىقادرين

أوقاتفيخاصر!بشكلصعبةمهمتهمتصبحإذ،الكثيفة

الضبابيؤ"ترعندماأوأحيانا،الذروةتصلالتيالعطلات

ويعتمدالرؤب،.وضوحعلىالأخرىالجويةالأحوالأو

مكانف!يدأجلمنالرادارعلىرئيسيبشكلالمراقبون

وإرشادها.الجوفىالطائرة

الأجهزةمد!متعددةأنواعالمراقبةبرجفيوتتوافر

الجوية،الأ-والكلفيالطائرأتبهبوطالمتعلقةالإلكترونية

إلىالهبوطعمليةفيالطارينلمساعدةالمراقبونويستخدمها

التجاريةالمطاراقطمعظموتستخدم.بسلامالمطارأرض

يأ،ا!قياسبأجهزةالهبوطنظاميسمىإلكترونياجهازا

منبالراديوإشاراتالجهازهذاويرسل.الاليالهبوطنظام

تبينبدورهاالتي،الطائرةعلىالاستقبالأجهزةإلىالمدرج

يقعأو،قيختأوفوقأويسارأويمينعلىكانإذاماللطيار

المطار.منالاقترأبممرفوقمباشرة

راداربممىجهازاالأخرىالملاحةوسائلتشمل

المطار.مراقبةراداريسمىآخروجهازا،بدقةالاقتراب

أثناءبسلامالهبوطعمليةفيالطائراتالأولالجهازيرشد

أما،الرؤيةفيهاتقلأخرىجويةأحوالخلالأو،الضباب

علىسشهدا5الجويالمرورحركةلمراقبيفيبينالثانيالجهاز

المطار.منك!08بعدعلىالطائراتحركةلكلالشاشة

الطائراتمئتصمادمعلىالمراقبينالمعلوماتهذهوتساعد

علىينبغيالتىالطرقأسلماختيارخلالمنالجوفي

.الإقلاعوعندالهبوطعنداتباعهاالطيارين

الدقيقةالموجاتنظامالختصونالمهندسونطور

الهبوطنظامتشبهبدقةللهبوطوسيلةوهو،للهبوط

نظامويزود.الاليالهبوطنظامأي،القياسبأجهزة

فيتساعدبمعلوماتالطائرةقائدللهبوطالدقيقةالموجات

أنواعمننوعلكلسلامةالأكثرالاقترابممراختيار

المروحيةالطائراتقباطنةيسقطعوبذلك،الطائرات

الأقصرالاقترابممراتيختارواأنالصغيرةوالطائرات

الطائراتقباطنةيختارهاالتيتلكمنانحداراوالأشد

الموجاتنظاميكونقدم0002عاموبحلولالأكبر.

المنظمةلدىالمعتمدةالوحيدةالومميلةللهبوطالدقيقة

المدني.للطيرانالدولية

معلوماتالطارونيتلقىأنالمهممن.الطقسمراقبة

منالعديدفيوتتوفر.الساعةمدارعلىالطقسعن

هذهوتبين.بساعةساعةالطقسعنسجلاتالمطارات

والثلوجالأمطارونسبةالغيومغلافمدىالسجلات

درجاتتسجلكما.للغيومالسفلىالأطرافوارتفاع

الطقسأثناءوفي.مماعةكلوالرؤيةالرطوبةونسبةالحرارة

فىالرؤيةلقياسضوئيةكهربائيةأجؤةتستخدم،السيئ

القادمة.الطائراتإلىالمعلوماتهذهوترسل،المدرجنهاية

بسببخطرةمشكلةالمطارأصئأمنا!لطار.أمن

خطفانظر:.الطائراتخطفمحاولاتكثرة

يضعهابقنابلطائراتتفجيربسببوكذلك.الطائرات

المطاراتفيتتملذلك.الطائرةعلىخلسةمخربون

نظامتشرحعمورة

للطائراتالآليالهبوط

رسالإجهاز

ئيهوا؟?

صصس!

المدفها!ه
المدرخ

حزمةهاك.الهبوطتنويالتيالطائرةفيالامشقبالأجهزةإلىراديويةإشاراتأربعالآليالهبوطنظاميرسل

ن!الانسيابيللاخدارموجيةوحزم!.الىرجإلىالطائرةترشد!و!يكتكلعلىللموقعمحددةموجية

.المدرجإلىالمسافةتبلىالإرشاديةالمناراتمنواثشانمنهاتهبطأنالطهاسةعلىالتيالزاوية

الخارحيةالإشاراتمرشدالوسطكية-آلإفارةمركتحد

وهوائىإرسالحهار

سك!:كأ:،-!،

ا!.الهبوطبدأيه

)خ!نهاية

إشار!ألافتر!!مءح

إلى6المدرجكم8
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-بالمطاراتتتعلقمصطلحات

الإداعةر،لرادارحاخ!حهرةاسامحاطةمق!كحورةالمراقبةبرج

حرحطتالإدارةالإزمةاالأحرىايةالحوالما،حةووسائ!الأضواءوا

الحويالمرورحركةمراقبويعطو.ا!ووفيالأرضاعلىاعائراتا

اكر!.في

إلىصسودهملدىلىاطسا!ر"يستحدمت!االتىالعحورلقصةأالبوابة

بدايةموقعطيرادشر!!ةوأح!صاإياحعا.!عادرتهمأوالفائرات

حلالها.سالمسا!رىأ!إساأوتحمي!أحلصلهامحصص!

الحويرالمررلحركةيتعلة!ما!!إلىتشيرالعمومىالطيرانحركة

سلامحوق!!هـادشركات!اتقوماتالحويةاشحلاتلاستتماء

محدد.ز!ي

تحهولىحيت،الرئيسىرالمصاأمىحوأ!ايرصودةايمطقةالتحميلساحة

اطهائرةاإلىداطسالررلصعدوحيت،ئراتالصاأحدمةالعميولى

وتريلها.ل!كمائالشحرشحمما!ا!مالاملقووحيتمسها،ولرلود

ا!ائرة.اتحقلهااقي،الأ!تعةاماعداالشحر،!كسائعكا!يشما!الشحن

صوءسحبصالحويالمرور!سح!ةأماممعل!تالمطارألىهدايعيمغلق

هـ.اسبصلأيأوالحويةالأحوالا

سداحلهويتودراطسادرير،لحدماتالرئيسيالبىالرئيسياللطارمبنى

.رادصااإدارةهيئةالأعضاء:أحرىأطيرار،اشرحطتلموظمىمكات

رلامحودوتبرالتيئراتأ!اأايحدممطارالجويةالناقلاتمطار

طائراتأيضاتحدمأدممكحهاالمطاراتهدهمتل،محددر!ي

ئراتا!اأوامعئنةرمنيةلم!رةاهستأحرةاوالطائرات،أ!الأعماأرحا

الحاصة.

وفقتسيرانتيالطائراتحدمةيقومأ،!طارالعمومىالطيرانمطار

العالص!يا!حو!يااطيرارامطراتتقوم!حدد.زميبرلا!ح

،الاعحالرحالوطائرات،الصعيرةالركا!طائراتحدمة

الخاصة.اطائراتوا،!عيسةرميةلعترةالمستأحرةاطكائراتوا

ل!تا!ا!لانتقاالطائراتعليهتذرحصرصو!ممرالطائراتمدرجأوممر

حثدااللدارجممرئراتالصااتهسلكالمدارحووالحطائرالشحميلساحة

الوقودص.ساحةإلىأوالإقلاخنقطةإلىتصلحتى

تفتيشعمليةفهناك.عالمستوىعلىأمسيةإجراءات

علىمخبأةمتفجراتأوأسلحةعنبحتاالطائرات

قبلالمسافرينأمتعةتفتيشعمليةأيضاوهناك.الطائرة

معهيصطحبلامسافرلكلخاصةومراقبةتحميلها،

فاحصةإل!سرونيةأجهزةخلالمنالمسافرونيمر.أمتعته

تكونقدأخرىأسلحةأيةأووممكاكينبنادتعنتكشف!

والمسحلاتالمذياعأجهزةتفتيشكذلكويتم.مخفية

قنابل.لإخفاءتستخدمقدالتيالشخصية

أطراناشركاتموظفيلعضيعم!.أخرىعمليات

دإصلاخ!أديكاني!صرناأ!العمايقوم،وهناكالحظائر.في

الغيارقطعمحزنفىالموظفونويحتفظ،الطائرات

للإصلاحاتالعماليحتاجهاالتيقماإلغياربسجلات

مماحةفيالطرانشركةموظفيمنعديدويعم!!،اللازمة

نحوالطائرةيوجهونالموظ!!هؤلاءوبعض.التحميل

الطائرةمحركاتالميكانيكيونويفحص.الوقوفلمساحات

بشكلتعملالطائرةأنمنللتأكدالأخرىاالأجهزةوا

تنظيفمهمةالعمالمنأخرىمجموعةوتتولىلعمليما.

وآخرون.التاليةرحلتهاتستأنفأدقبلأرراخ!امنأ!ائرةا

منمعفاةوبضائعوشرابطعاممنيلزمبماأطائرةايزودون

منالانتهاءوبعد.أغادمةاللرحلةاستعداداالجماركرسوم

مكتبفيالطيرانشركاتموظفيغلما،ذأ!كك!!

.للمغادرةجاهزةالطهائرةبأدالطائرةطاقمالاتصال

ح!ضميون،موظفونالمطارفيالعامل!تبينومن

وضباطالبريد،وعمال،الجويالمرورحركةكمراقبى

العامة،الصحةوموظفي،المسلحةوالقواتالشرطة

.الجماركوموظفي،والجوازاتأ!جرةاوموظفي

المطارتطوير

للسفرالطائراتا!شخدامازدادبالمطار.المتعلقةا!لشاكل

القرنعشرينياتففي.قصيرةزمنيةفترةفىهائ!!بش!صل

مثلا،،الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتاأسدىكان،العشرين

لديهافيوجد،اليومأمامطار.000،1حوالي

عروضاعادةالسياحةمكاتبوتقدممطار.أ0006

رحلاتخلالمنوالإجازاتالعطلاتلقضاءتشجيعية

إقبالآالعروضهذهمثلوتجد،مختلفةأماكنإلىجوية

القرنستينياتمنذالسياحىأضنشيطاهذاساعدوقدمتزايدا.

الحالوبطيعة،بالطائراتالمسافرينعددزيادةعلىالعشرين

الطلبيزدادالعاله!،أنحاءسائرفيو.المطاراتيستخدمون

المتزايدةالاعدادليواكبالجويالمجالويمتد،راتالمماأعلى

ت!أوفيهاتهبطا!مورة()اكوحهوحسصارمثلالدوليةاللطارات

42يعملالدوليةالمطاراتمنالعديدراجا،.الطائراتلع!ك!ممها

السمة.فييوما36وهاجوماديساعة
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النموهذاكنالناجمةالمشاكلوتشملجوا.للمسافرين

،المطاراتحولالوقاتوعلىالجوفيالمرورحركةازدحام

منبالقربيسكنونالذينالناسشكاوىإلىبالإضافة

أوقاتوفيالهواء.وتلوثالضجيجيالتلوثمنالمطارات

معالجةفيصعوبةالمطاراتتجد،العطلاتكفترات،الذروة

ويواجه.اثرةوالمغاالقادمةالطائراتأعدادلكثرةالوضع

قاعاتفى4طويافتراتالانتظارمشكلةغالباالمسافرون

توسيعخططأحياناتواجهكماالمطار.فيالمزدحمةالانتظار

لها.المعارضينمنمقاومةالقائمةالمطارات

ذإطويلا.و،ضتاذلكيتطلبكير.مطاروبناءتخطيط

إليهالوصولالمسافرونيستطيعمو!باختيارالخططونيبدأ

المطاراتعنبعيداالموقعيكونأنوينبغي.بسهولة

المرورحركةمعالمربكللتداخلمنعاكافيةبدرجةالأخرى

والمشاكلالتغيراوتالخططونيعيأنوينبغي.آنذاكالجوي

المطاريبقىكىالمواصلاتعلىمستقبلاستطرأالتي

.عديدةلسنينسالكا

تبينالرئيسيةالخطةيسمىتقريراالمطارمخططويعد

سنة.3.أىإ02بعدالتطورالمكتملالمطارسيكونكيف

بذلكمست!خدمة،مراحلعلىالمرافقالمدنأغلبوتنشئ

بالسرعةمرفقكلتشغيلويتملها.دليلاالرئيسيةالخطة

فيهيوجدالذ؟بوالمطار.إنشائهمنالانتهاءعقبالممكنة

يفتتحأنلهيمكز!،المثالسبيلعلى،متعددةرئيسيةمبان

سبعمنسترةتمروربماالاخر.عنمختلفبتاريخمرفقكل

جاهزاأصبحقدكبيرمطاريكونأنقبلسنواتعشرإلى

المسافرين.لاستقبال

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطيرانالطائرةالرادارالجويالبريد

الموضوعصرعنا

-2

العالمحولالمطارات

المطاراتأنواع

العامادليرانمطارات-جالدوليةالمطارات-أ

السمكريةالمطارات-د.الداخليةالمطارات-ب

المطارفيوالتسهيلاتالخدمات

المدارج-دالرئيسيالمطارمبنى-أ

وممراتالشحميلساحاتهـ-للمسافرين

ئراتالطائراتالطائرحظا-!

قبةلمراابر!-ج

المطارعمليات

الجويالمرورحرء4مراقبة-دشركاتخدمات-أ

الطصسمراقبةهـ-للمسافري!الطيران

المطارأمن-والشحنلضائعتخليص!-

أصرىعمليات-زئراتلطااحدماتج

.الصغيرة

المطارتطوير-5

المطارالمتعلقةالمشاكل-أ

كبير.مطاروبماءتحطط-ب

أسئلة

فيالمسؤولينعلىيممعيالتىالأميةوالإحراءاتالأظمةما-أ

؟الإرهابمقاومةأجلمناتباعهاالمطار

ما؟لمطارالرئيسيةالحطةفيالممينةالأشياءما2

مدارحعلىتشاهدالتيمعينةبألوانالمدهونةالأرقامتعنيماذا3

؟الطهائرات

؟العامالطيرانومطهاراتالدوليةالمطماراتبينالاختلال!أوجهما-4

الستاروراءم!المسؤولودبهايقومالتىالشماطاتبعصادكر

الرئيسي.المطهارمبنىفي

ما؟مطهارفىالمطارهيئةبهتقومالذيالعملما6

حركةمراقبويستخدمهاانتيالجويةالملاحةو!اثلبعضادكر-7

.الجويالمرور

المساحة؟حيثمنالعالمديالمطاراتأكبرما-8

والملكفهدالملكمطاريعنموجزةمعلوماتاكتب9

العزيز.عمد

فيشائعةميدانيةرياضةيالكلابالأرابمطاردة

فيالسلوقيةالكلابمنكلبانشسابقوفيها،عديدةأقطار

الأرنببسوقالطريدةمثيروويقوم.بريأرنبمطاردة

كلبيأمريتولىالذيالشخصوهو،الكلبينمثيراتجاهفي

الكلبين-منمرآىعلىيصخالأرنبوحين.القنص

الرجلفيقومالبدء،إشعارةيعطيه-كافبعدعلىولكنه

51.يطاردحتىالكلبينبإطلاق

قدولكن،الأرنبالكلبينأحديقتل،عاموبوجه

الأشخاصيمسكالشوطنهايةوفيأحيانا.يهرب

لمأمالويدةاصطادتسواء،السلوقيةالكلابالمكلفون

قليلة.ودقائققليلةثوانبينتتراوحالشوطومدةتصمطدها.

أقصىبذلأنهالحكاميقررالذيهوالفائزالكلبويكون

الأرنب.اصطيادفيالجهد

القرنأواخرمنذرسمياجرتالأرأنبمطاردةوقواعد

الأرانبمطاردةكانتعندما،الميلاديعشرالسادس

دوماأيرلندافىظلتالأرأنبومطاردة.شمعبيةريفيةتسلية

وأناسكثيرةمنظماتوهناككبير.حدإلىشمعبيةرياضة

رياضةلكونهاالأرانبمطاردةيعارضونأوروبافيكثيرون

قاسية.دموية

ويتم.أهميةوأكثرهانفعاالأوليةالموادأكثرمنالمطاط

بينما،شجرةعصارةمنالطبيعىالمطاطعلىالحصول

الكيميائية.الموادمنالاعطناعيالمطاطينتج

فهو.عديدةلأسبابوذلكخاصةفوائدوللمطاط

الكهرباءيوصلولا،الرطوبةيمتصولاالهواءيحبس
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فيمرارع!يتمصواقيالمطا!أأشحارص!أصاسايأتيالطبيعياللطاط

يسمىأيحفرساظعلىأ!أسمااويحصلى.والرطعةالحارةأطناطقا

الحام.المطا!الإلتاختسقيتهاشماولهدااللب!ية،أ!صارةاثلت

فعسدما.مرونتهفيتكمنالخاصةأهميتهولكن،بسهوأصة

يعودتجعلهمرونتهفإن،تتركهثممطاطياشريطاتشد

للسببالمطاطيةالكرةوتقفز.الأصليشكلهإلىبسرعة

ويمتص.الأصلىالش!!إلىالعودةقابليةوهو،نفسه

لمرونته.نظرا،تمشيعندماالصدمةالمطاطيالحذاءكعب

ويصع!،المطاطعلىكثيراحياتهم!ىالناسويعتمد

يختلفهذافيوهو.بدونهتطورأوتقدمأينتصهمورأن

فإنهالموادلإحدىتفتقرفعندما.الأخرىالموادمنكثيرعن

المنزلبناءيمكنحيث،أخرىمادةبهاتستبدلأنيمكن

وأالحجرأوالطوبأوالخشبمثلموادباستخدام

منالملابحم!صنعويمكن.الفلزاتأوالزجاجأوالخرسانة

.أخرىخيوطمنأوالصوفأوالحريرأوالقطن

نإ؟الحافلاتأوالسياراتإطاراتعنماذاولكن

تصنيعهاجداأ!سعبامنأنههيالسؤالهذاعنالإجالة

ومانعمرنآحرشيءيوجدفلا.المطاطعيرضيءأيمن

أ!سدمات،اويمتصللماء،)يصمد(ومقاومأ!واءالتسرب

.المطاطغيربسرعةولايبلى

منئ.00.05و.4.؟...بينماالمطاطمنيشبئ

جزء006حواليأصسيارةافييوجد،المثالسعبيلفعلى

،الحالبطبيعة،أ!سياراتالعف!وتستخدم.المطاطمنمصنع

العصارةلإنتاجكيميائيةموادحلصأم!يصمعالاصطاعىالمطاط

المطاطلعف!وينئالمصسعور.ا!بيعية11احصارةاتشبهاتاللة

الاصطحاعىطالمصاأويعمل)أعلاه(.هشةهيئةعلىعىالاصصاأ

النهواحي.منحتيرفيالطميعيالمطاطمرأفص!!حورة

أجزاءبعضهاويستخدم،ذلكمرأق!المطاطمنأجزاء

الراهنالوقتفىوالحافلاتأشماحناتافيوتستخدمأكثر.

الفولاذ.منبدلآطالمماأمنمصنوعةوسحاباتنوابفر

المطاطاستخدامات

والأنابيب،الإطاراتصناعةفيالمطاطأ!-يصثتخدم

والحافلاتوالدراجاتئراتوالصاأالسياراتفيالمستحدمة

المطاطويستخدمالتشييد.وآلاتوالحراراتأحشاحناتوا

مئوأجهزةالحشيةمتلالمي!طنيكيةالمنتجاتشيأيضا

الطباعة.وأسطوانات()الأحزمةأصسيورواالتسرب

تتأثرلاالتيالمازرعملفيالمطاطالمصنعونويستخدم

والقفازاتالمو،منالواقيةوالمعاطف!الأحذيةوابالماء،

المنزليةوالمنسوجاتالملابسإلىويضاف،والقبعات

الصلد:المطاطمنتجاتوتشمل.عاليةمرونةكسالهال!

الأطباءيستخدمكما،أجطارياتاوصنادية!الشعرأمشاط

والمحاقنالثلجوأكياسالساخنالاءقواريرصورةفيالمطاط

السمعأجهزةوتحتوي.الجراحةوقفاراتالمرنةوالأشرطة

علىالأخرىالمعداتأنواعمنوكثيرالأحصسج!تاوخيام

.المطاطمنمصمعةأجزاء

الرأسوأغطيةالامشحمامملابسالسباحونويلبس

النظاراتأيضايستخدمونأنهماحصما،المطاطمنالمصنوعة
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صك!

وتحتوي.أحالمامطاطلأعل!الرئيسيالمستهلكيعتبرالإطاراتإنتاج

ونسبة،والاصطظعيالطميعىالمطماطمنكلعلىالإطاراتأعلب

،الكبيرةراتل2الإفيعاليةالاصطماعىدالمطاطمقارنهالطبييالمطهاط

11،صطماعي.المطاطم!أكبرسبةعلىفتحتويالسيارةإطاراتأما

الشمسحماماتويأخذون،المطاطيةالأذنوسدادات

الرياضةأنواعمنكثيروتلعب.المطاطمنألواحعلى

الجولفكراتبينالمقاسفيتتراوح،المطاطمنبكرات

منتجاتوتش!حل.الكبيرةالبحرشاطئوكراتالصغيرة

ولعبالزجا-جاتوسمداداتالخيوطالأخرىالمطاط

المرنة-ائطوالشالزجاجيةالأوانيوحلقاتالأطفال

المطاطي.الأساسذاتوالدهانات

الإسفنجيالمطاطفيالهوائيةالتجاويفوتساعد

منالأنواعهذهالمصنعونويستخدم.مرونتهعلىوالرغوي

تستخدمكماالتنجيد،وحشووالمراتبالوسائدفيالمطاط

عازلةمادةبمثابةالأحذيةبعضفيالرغويالمطاطمنطبقة

البرد.منللوقايةالحذاءجلدبهايبطن

أجزاءلصقفيالمطاطيالإسمنتاستخدامويمكن

مرةبعضعنبعضهاالأجزاءفصلمإمكانيةمعا،الورق
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الشركاتلأنالميلاديالعشرينأسقرنامنالثمانينيات

شركتينوأكبر.الصغيرةالشركاتاشترتالكبيرة

شركةهما،المبيعاتفيالعالمفيللإطاراتمصمنعتين

للإطاراتجودييروشركة،فرنسيةشركةوهي،ميشلان

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيوالمطهاط

الطبيعيالمطاط

منمختلفةمجموعاتفياللبنيةالعصارةتوجد

وتستطفمشاهدة.المزروعاتمنأخرىوأنواعالأشجار

وأالبريةللهندباءمكسورةساقمنالعصارةهذهتسرب

الفصيلةمن)شجرةالذهبعصامنمكسورفرعمن

يحفهشيئاللعلماءتمثلاللبنيةالعصارةومازالت(.المركبة

نسغا،ليستاللبنيةالعصارةأنالعلماءويعتقد.الغموض

آخرونويقول.للنباتأهميتهامنمتأكدينعيرول!ضهم

.النباتيجرحعندماللحمايةمادةتعملإنها

من35%-03نحوأنال!صميائييو!إلتحليلو

منالماءويكون،النقىالمطاطمنتتكوناللبنيةالعصارة

أخرىموادمنقليلةكمياتالباقيةأضسبةواء%6.-06

المعدنية.والموادوالسكرأجروتيناتواالراتينجيةالموادمثل

بنفصرالمطاطمنقليلةكرياتعلىاللبسيةالعصارةوتحتوي

وتفسد.الزبدةدهنعلىالحليبفيهيحتويانتيالطريقة

إلىمعالجتهاتتمأنيجبولذلك،بسهوأ!ةاللبنيةالعصارة

يفصلالمعالجةوفىعليها.الحصولبمجردخماممطاط

والموادالماءعناللبنيةالعصارةفيالموجودالطيعيالمطاط

المطاطجميعمن%99نحوعلىودحصل.الأحرى
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برازيلينزيس،الهيفيالشجرةاللبنيةالعصارةمنالطبيعي

.المطاطشجرةباسمتعرفالتىالشجرةوهى

فيأفضلبطريألةالهيفياشجرةتنمو.المطاطشجرة

الصرفذاتالحمضيةالتربةوفى،الرطبالحارالمناخ

حزام-حدودفيالمطاطزراعةمناطقأحسنوتقعالجيد.

خطجانبيعلىاكم)001نحويمتدالذى،المطاط

المزارعمنتقريصطالطبيعيالمطاطجميعويأتيالاستواء.

الأقصى.الشرقفيالمطاطلأشجارالضخمة

فيالمستقيمةالرفيعةالساقذاتالمطاطشجرةتنمو

أنهاكما،م02-18نحوإلىيصلبطولالمطاطمزارع

وعندما.!لةومص!قائمةوأورأقفاعولونناعمقلفذات

فيالبذورقرونتنمو،الشاحبةالصفراءالبراعمتذبل

ذاتمنقطةبذورثلاثعلىقرنكلويحتويمكانها،

اللبنيةالعصارةوتسيل.سم،2هنحوبطولبنيلون

فيالأنابيبمنمجموعاتخلالمنالمطاطعلىالمحتوية

طبقةوهيالشجرد،في)الكمبيوم(الإنشائىالنسيجطبقة

ثقبيتموعندما.القلفتحتمباشرةالخارجيةالخشب

الحليب.مثلالبيضاءاللبنيةالعصارةتتسربالطبقةهذه

الهيفياش!خرةتحسينباستمرارالنباتعلماءويحاول

علىالحصولالممكنمنأصبحوهكذاوالتوليد.بالتطعيم

شجرةتضجهمماأكثرالطيعيالمطاطمنتنتجأشجار

أيضاالإنتاجزيادةأمكنكما،أضعافبعشرةالبريةالهيفيا

للأشجار.المنشطاتباستخدام

التياللان!.وليفياأشجارمنأيضاالمطاطتجميع!م

المكسيكفيالجيويولشجرةزراعةوتمتإفريقيا.فيتنمو

منه.صغيرةكميةفقطتنتجولكنها،المطاطمنتحتويهلما

أشجارمن-المطاطمنصغيرةكميةعلىأيضاويحصل

الحاملةالأ%ضىالأشجارومن.البرازيلفيالبريةالهيفيا

فىأيضاتخوالتي)الكاسافا(،المنيهوتأشجارللمطاط

الوسطىأمريكافيتنموالتيالكاستيلواوأشجار،البرأزيل

لإكوادور.واوكولومبيا

يطلقعمالأالمطاطمزأرعويستخدمالأشجار.نقر

ويبدأالأكلتجار.مناللبنيةالعصارةلجمعالنقارونعليهم

تسيلاللبنيةالعصارةلأنالفجر،فيالأشجارنقرالعمال

مظفاراالكمالويحمل.الباردالصباحهواءفيأكثربسهولة

ويقطعونمنحز،،نصلذاتحادةطويلةسكينشكلفى

فوقام2،نحممسافةعلىالشجرةقلففيصغيرامجرى

نصفاحوويشملدائرياالمجرىويميل.الأرضسطح

معدنيا،رابامزالقماأسفلفيالنقارويعلق.الجذعمحيط

القطعمناللتيةالعصارةوتتسربصغيرا.كوباتحتهويضع

المزرابويو-جه،المزرابخلالأسفلإلىالمجرىفىوتمر

نحوفيزقاركلويعمل.الكوبإلىقطرةقطرةالعصير

المطاطشجرةتنقركيف

قلف!بكر

المجارينقر

النقر-قطع

-الكوبتعليق

حذع

الشجرة

العصارةمجرى

اللبنية

مزراب

العصارةكوب

اللبسية

!ماللبنيةالعصارةعلىالحصوليخكيفالتخطيطىالرسمهدايوضجح

التيالمجاريحلالالمزرابإلىلأسفلالسائليتسر!.المطاطشجرة

.الكأسإلىالمزرابأسفلم!اللبميةالعصارةوتمراكقر.باتنفيذهايتم

نحوالعملذلكويستغرقواحدةدورةفيشجرة035

الشجرةنقرمنالانتهاءبعدالنقارويقوم.ساعاتثلاث

إنتاجويبلغ.اللبنيةالعصارةلتجميعثانيةدورةبعملالأخيرة

.شايكوبملءاللبنيةالعصارةمنالواحدةالشجرة

أماكنإلىويحملكبيردلوفىالأكوابالنقارويفرغ

لمعالجتهالمصنعإلىينقلومنها،المزرعةفيالمركزيةالتجميع

.جافمطاطإلىأوالعصارةسائلإلىوتحويله

بينما،يومينكلمرةالمزارعبعضفيالأشجاروتنقر

يوماعشرخمسةلمدةيومكلالنابخآخرونمزارعونينقر

يوما.عشرخمسةلمدةراحةالشجرةيعطونثم،أخرى

الجزءمنرقيقةشريحةتجميععمليةكلفىالعاملويكشط

ولايقطع.الإنشائىالنسيجطبقةبجوارللمجرىالأسفل

الذيالعميقالقطعلأنالإنشائيالنسيجطبقةفيالنقار

الأرضإلىالمجرىويصل.الشجرةيؤذيالخشبإلىيصل

قطعفيالنقاريبدأوعندئذ،سنواتأربعأوثلاثنحوبعد

الوقتوفي.الشجرةجذعمنالمقابلالاتجاهفيالقلف

نماقدالقلفيكون،الأرضإلىالثانيالمجرىفيهيصلالذي

.أخرىمرةللنقرجاهزاويكون،الأولالمجرىفيثانيةمرة

ممبعإلىخمسنحوبعدالأشجاربنقرالعماليبدأ

تعطيلاالصغيرةالأشجارولكنزراعتها،منسنوات

العاشر،عامهافىإنتاجهامثلالمطاطمنكبيرةكمية

الكاملةطاقتهاالمطاطأشجاروتنتجنموها.يكتملعندما

ثلاثينإلىوعشرينخمسةمنلنحواللبنيةالعصارةمن
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الهكتارفيشجرةوخمس!تمائتينحواليوينموعاما.

منلترا451منالنموكاملةشجرةوتنئثلالواحد،

الواحدالهكتارينتجأنويم!ش.العامفياللبنيةالعصارة

منكجما003.2منأحضركبيرةمزرعةفيالنموجيد

السنة.فيالجافالخامالمطاط

المطاطالمزارعتصئأغلب.اللبنيةالعصارةفصل

السقارونيصبحيثبالتخثير،اللبنيةالعصارةمنالخام

كميةإليهاويضاف،خزاناتإلىالدلومنالعصارة

بمنخلالخففةاللبنيةأحصارةاتصفىثماالماء.منمساوية

الأغصانأوالقلفمنالصغيرةوالقطعالقذارةلإزالة

ثم.التجميععمليةأثناءسقطتتحونقدالتىالصغيرة

وذلكالمصفاةاللبنيةاطعصارةالفورميكحمضيضاف

الحمضويجعل.صلبةذراتلتشكيلأوالتخثيرلإتمام

الخلبهايخثرالتييقةال!إبنفسسميكةاللبنيةالعصارة

وتشكلالسائلسطجإلىالمطهاطذراتترتفعحيتالل!ت،

.الخامالمطاطمنبيضاءكتلةمنخثارة

ب!تالخامالمطهاطالعماليمرر.الخطمالمطاطتصنيع

شكلعلىوتشكلهالماءهمنهوتستخرجتضغطهأسطوانات

تمزلىتق!%وخاصةبآلاتالمطاطفتاتوينتج.لوح

فيالمطاطفتاتويجفف.ورطبناعمفتاتإلىالالواح

منهاالواحدةتزنعبواتفييضمغطث!ا!عاخنهواءأنفاق

أعسوق.اإلىتشحنحيث،كجم34

ي!راقودإلىصهريعشاحمةمرتدفقهاأثماءالطازجةاللبنيةالعصارة

الإرالةالترويبتسمىعطيةالمصعيستحدم.اعملياتاوحدة

الحام.الطاطلتكويراللب!يةالعصارةم!المتموائ!

بينالخامالمطاطبوضعا!لدخنةا!لضلعةالألواحوتصنع

وتعلق.المضلعالمظهرالألواحتعطيالتيالأسطوانات

للتدخين.ساخنمكانفيتجفكيأيامعدةالألواح

العفنويقتلالبنياللونإلىالمطاطالدخانويحول

فيالجافةالالواحتضغطثم.تتلفهقدالتيوالبكتيريا

.للسوقوتشحنعبوات

بينالمتخثرةالكتلةلتمريرالفاغالمجعدالمطهاطيش!ط!

الورقبصورةتظهركيوتثنيهاالألواحتخشنأسطوانات

أثناءباستمرارالمطاطغسلمراعاةمع،اس!ميكالمجعد

حجراتفيالألواحوتعلق.الأسطواناتبينمروره

تجفيفها.أثناءالفاعالأصفراللونإلىتتحولحيثتسخ!ت

حافظةمادةإضافةتمتإذااللونلهذاالألواحاوتحتفظ

المجعدةالألواحالعمالويضع.أصلبنيةاالعصارةإلىكيميائية

المطاطويستخدم.للشحنعبواتفيالفاغاللونذات

المجعدالمطاطوينتج.الأحذيةنعالصنعفيغالباالمجعد

الألوأحمنالمسطحوالمطاطالبنىوالمطاطالكهرماني

بعناية.تحضرلمالتيالجودةمنخفضة

تتمالخاملتصنئالمطاطالقديمةالطريقةصانتو

ومازالت.بالدخانمليئةنارعلىاللبنيةالعصارةلتجفيف

يوجدالذيالمطاطمنالصغيرةتنئالكمياتالطريقةهذه

تسمىسوداءكبيرةكراتهيئةعلىالسوقفي

مجدافاالعامليغمعرالبسكويتولتشكي!.البسكويت

وتشنيتحشنالتيالأسطوالات!ماطةتش!ص!المجعداللطاطألواح

لا!ستمرارالمطاطحسليراعىبيمها.يمرالديالحامالمطاطعجيحةكتلة

.لاتا!سطوا،مرورهأتماء
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نارفوقبهويمسك،الطازجةاللبنيةالعصارةفيخشبيا

،والدخانالحرارةفياللبنيةالعصارةتجفأنوبعد.مدخنة

وتكرر،جديدةطبقةوتدخنالمجدافغمسالعامليعيد

يتشكلكأكأعديدةمراتوالتجفيفالغمسعملية

.الخامالمطاطمنكبيربسكويت

اللبنية!ارةالع!لاتتخثرقد.المعالجةاللبنيةالعصارة

العمالليضعيخط،الأحيانبعضفيالمزارعفيجميعها

تسمىآلاتفىالطازجةاللبنيةالعصارةمنجزءا

الألبانمالاملفيتستخدمالتىلتلكمشابهة،الفاصلات

منجزءاالآلا!طهذهوتزيل.الحليبعنالقشدةلفصل

الحافظةافىوادأوالنشادرويحفظ.اللبنيةالعصارةمنالماء

ويرسل.والظفالتخثرمناللبنيةالعصارةالمضافةالأخرى

وأأسمطواناتفيالسوقإلىالمحفوظالعصارةسائل

المحفوظةشيةاللبالعصارةالمطاطصانعوويستخدم.صهاريج

الرغويوالسص،دالجراحةقفازاتمثللصئمنتجات

.الأثاثوتنجيدالمرنوالخيطوالانابيب

المطاطمنتجاتتصنيع

منالجافالمطاطمنبالاتعلىالمصنعونيحصل

وتأتي.الاصطاعيالمطاطإنتاجمصانعومنالمزارع

فيأودسفنعلىكبيرةصهاريجفياللبنيةالعصارة

الطبيعيلى2المطاأ-إلمصنعونويعا.الشاحناتصهاريج

مجففبوساطةالمصنعفيتجففالمطاطمنالمغسولةالصغيرةالقطع

إلىللشص،عبواتليوي!غطالحا!المطماطيعسأ)أعلى(.باثق

.المطاطمصعي

علىحدكبير،إلىنفسهابالطريقةعادةوالاصطناعي

خطواتتتطلبالحالتينفىاللبنيةالعصارةأنمنالرغم

مختلفة.

فقط،الجافالمطاطعلىالعمليةهذهتجريالتلدين.

ليناالجافالمطاطتجعلالتيالمعالجاتمنمجموعةوهى

والتشكيل.الصوغفىأسهلأوتلدناوأكثر

علىشرائحإلىالكبيرةالعبواتأولآالعماليقطع

معهاالتعامليمكنهمحتىالمطاطمنصغيرةأجزاءشكل

المنخفضمةالدرجةمنالطبيعيالمطاطويغسل.بسهولة

ثم.الغسيلمعصرةتسمىالعصارةمثلآلةفيتاماغسيلا

أخرىوالاتالخلطمعصرةفيالمطاطتوضحشرائح

كتلةيشبهماإلىوتحولهالينةأوعجينيةتحعلها

بتسخينهأكبربسرعةالمطاطالمصنعون.ويلدنالعجين

الاتوتشمل.والمليناتالملدناتتسمىموادوإضافة

الداخليةالخلاطات2-اللفمعاصر-أ:التلدين

.الملدنات3-

أسطوانتينمنعادةاللفمعاصرتتكون.اللفمعاصر

وتمرر.مختلفةبسرعاتالأخرىاتجاهفيكلتدوران

الأسطواناتضغطفيعصر،الأسطواناتبينالمطاطشرائح

نأيمكنعجينيلوحشكلعلىويعسطحهاالشرائح

وهذا،الألواحتقطعثم.الحركةبطيئةبالألممطواناتيلتصق

منتجعلالتيالأسطواناتعلىعددهامضاعفةيعني

إلىيصلحتىمراتعدةالمطاطتشكيلإعادةالممكن

المطلوبة.التلييندرجة

معاصرمنأكبربسرعةتعملالداخليةالخلاطات

الخلاطاتمننوعويوجد.كبيرةدفعاتوتلدناللف

مشابهةبطريقةيعملبانبيريخلاطيسمىالداخلية

غرفةداخلتدورانالأسطوانتينولكن،اللفلمعاصر

حافةأسطوانةكلفيويوجد.المطاطيعجنحيثمغلقة

يكونأنمنبدلأسطحها،طولعلىلولبيشكلذات

-أبطريقتينالمطاطتعجينالحالةهذهفىو!م.أملس

بوساطة2-بينهماالمطاطيمربينماالأسطوانتينبوساطة

وذلك،س!إلأسطوانةعلىاللولبيالشكلذاتالحافة

تعملوهي.الغرفةحائطعلىالمطاطيضغطعندما

لصنعالخبازيستخدمهالذيالخلاطمثلكبيربشكل

العجين.

مفرمةبهاتعملالتينفسهابالطريقةتعملالملدنات

شكلعلىكبيرةغرفةعلىمنهاكلوتحتوي،اللحوم

مجرىأو،لولبيسنبهماأسطوانتينتطوق،برميل

يدوروعندما.القلاووظالأسطوانةوتسمى،حلزوني

اللولبسنبينالمطاطمنمستمرةشريحةينتجالقلاووظ

الأسطوانة.منالداخليوالجزء
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كمياتإضافةالتركيبيعني.والخلطالتركيب

وتساعد.المطاطلتلدينبعنايةالختلفةأحماصرامنمحدودة

والمقاومةالمرونةفيالتحكمفيالتركيبوصفة

العناصروتستخدم.النهائيللمنتجالأخرىوالمواصفات

الكبريتأ-الجافطالمصااتركيبفىالآتيةالرئيسية

التأكسدمضادات-4الأصباغ3المعجلات2-

أسة.الماالمواد-6المستصلحالمطاط-5

بعمليةللقيامرئيسياعنصراعامةيستخدمالكبريت

.تصنئالمطا!أأثناءذلكبعدتتمالتيالفلكنة،

الفلكنة،بعمليةالإسراعللمطهاطتضافالمعجلات

وتساعد،النهائيالمنتجمواصفاتأيضاتحس!أنهاكما

كليا.متماثلاجعلهعلى

الكربونمثلمختلفةكيميائيةموادتستخدم.الأصباغ

انظر:.للبلىمقاومتهورفعالمطاطلتقويةالأسود،

.الكربون

الكيميائيةالتغيراتمنطالمم!اتحميالتأكسدمضادات

والهواء،الشمسوضوءللحرارةالضارةالتأثيراتومن

تأتيرمنأضاتجةاالشروختمنعالكيميائيةالموادبعضأنكما

.الأوزونبمالأكسدةانظر:.والأكسدةالأوزون

مخلفاتبمعالجةعليهيحصلالمستصلحالمطاط

الكيميائية.والموادلالحرارة،القديمةالإطاراتمثل،المطا!أ

التعاملتجعلكماليسةالمطاطمركباتالمعالجةهذهوتجع!!

المعاصرفيتشكيلهاإعادةيمكنوهكذاسهلا.معها

الف!ضةعمليةإعادةيمكنوبذلك.الاخرىوالالات

.الخامالمطاطعنبديلاالمستصلحالمطاطويستخدم.عليها

حجمهلزيادةالجا!للمطاطتضافالمالئةالمواد

المحايدةالمالئةالموادوتسهل.مرونةوأكثرولصمئمنئقوي

ولكنها،المركب!عالتعامل-الصلصالمثل-الخاملةأو

.قوةل!تزيده

لتشكيلطرقعدةالمصنعونيستخدم.التشكيل

التمليسأ-تشملوهي،نهائيةمنتجاتإلىالمطا!أ

الغمس.-4القولبة3-أجثقا2-

إلىوتحويلهأسطوانفنبينالمطاطإمراريعنيألتمليس

خمسإلىأسطوانتينعلىتحتويآلةفيذلكويتم.ألواح

آلةوتحمل.الأخرىفوقواحدةكلمركبةأسطوانات

العليا.للأسطواناتأصسفلىاالأسطواناتمنالمطاطالصقل

حيثتدورالتيالأسطواناتمنزوجكلبينالمطاطويمر

الأسطوانةمنتخرجوهيمستمرةألواحإلىتضغطه

لضبطالأسطواناتبينباردماءأوماءبخارويمرر.السفلى

تظهرجدا،ساخنةالأسطواناتكانتوإذا.الحرارةدرجة

باردةالأسطواناتكانتإذاأمابثور،المطاطألواحفي

المسافةالعمالويضبطجدا.خشنةالألواحفتصبحجدا،

إلىيصلبسمكرقيقةألواحلتشكيلالأسطواناتبين

يقطعونثم،ملمءإلىتصل!عميكةأو،ملم.،.25

الألواحيضعونأو،مختلفةوأشكالمقاساتإلىالألواح

منتجاتلصناعةتوطئةمتراصةصفوففيطبقاتفي

الحجرأتأرضيةمطاطالمنتجاتهذهوتشمل.كثيرة

الأطفالوبنطلوناتالأسرةوأغطةالأطفالولعب

.والأقراصوالحلقاتالتغليف!شرائطمثلالآليةوالبضائع

منتجاتبعضتشكيلفيالأخيرةالخطوةيعدالبنق

تدفعحيث،للخارجالدفعتعنيبثقوكلمة.الم!اط

إلىتشبهوهي،ثقبخلالالل!تالمطهاطالأنبوبيةالآلات

شكلويعتمد.الأنبوبمنالأمنانمعجونضغطماحد

خلاله.يدفعالذيالثقبش!،!علىالبثهتبعدالمطاط

الداخليةوالأنابيبالماءخراطيمالبثقمنتجاتوتشمل

والزجاجالثلاجاتأبوابشىالمستخدمةأططاطاوشرائط

بعدالبثقمنتجاتفلكنةوتتم.للسياراتالأمامي

تشكيلها.

وكعوبنعالبالقولبةالتشكيلتنئكلملية.القولبة

والفرشالساخنالماءوقواريرالمطاطيةوالإطاراتالأحذية

الحشية.مشلالصناعيةوالمنتجاتالصلدالمطاطمنوأجزاء

التقريبيوالشكلبالمقاسالمطاطمنأجزاءالعمالويجهز

تمقوالبفيالأجزاءتلكيضعونثم.النهائيأطمنتج

منالكثيروتش!!ل.النهائيالمنتجصورةفيتشكيلها

نفسه،الوقتفيلتفلكنأنهاكماالطريقةبهذهالمنتجات

وذلكفيهوضعالذيللقالبأسدقيقاأحشكلاالمطاطويأخذ

الفلكنة.عمليةأثناء

اللبنيةالعصارةمنالمنتجاتصنعفييستخدمالغمس

وبالوناتالمطاطيةالقفازاتالمنتجاتوتشمل.فقطالسائلة

منعادةالمصنوعةالقوالبالعمالويغمس.الأطفاللع!

يجففثمالعصارةأحواضفيمعيراميكأوزجاجأوفلز

طبقاتعملويتم.منخفضةحرارةدرجاتعندالقالب

العملية.هذهبتكرارأسقالباعلىعديدة

النهائي.المنتجتجهيزفيخطوةآخرعادةهي.الفلكنة

ومرونتهوصلادتهالمطاطمقاومةر!علىالفلكنةوتعمل

الكبريت.مثلالفلكنةوعواملبالحرارةبمعالجتهوذلك

المطاطمعالكبريتاتحاد،الفلكنةأثناء،الحرارةوتسبب

وبوجهتحملا.وأكثرأقوىالمطاطذأ-كويجعل،ومعالجته

المركبأصبح،المضافالكبريتكميةزادتكلما،عام

ثلثعلىالمحتويالمركبويتفلكن.صلابةأكثرالمفلكن

وأالأبونيتمكوناالمطاطمنوالثلثينالكبريتمنحجمه

البترويلأكسيدفوقالمصنعونويستخدمالصلد.المطاط

الكثيرويوجد.السليكونيالمطاطلفلكنةأ!بريتامنبدلا

والسيلنيوم،التلوريوممثلالأخرىالفلكنةعواملمن
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تستخدم!انادراالعواملوهذه.معينةبنزينومركبات

الكبريت.منأعلىسعرهالأنتجاريا

عدةأودفائقبضعالفلكنةتستغرقأنويمكن

ونعالاللعبمثلالصغيرةالمنتجاتوتحتاج.ساعات

المنتجاتولكن،دقائق7و5بينتتراوحفترةإلىالأحذية

دقيقة.06و45بينماتستغرقالإطاراتمثلالكبيرة

والكبريتالمعجلات،علىتحتويالتىالمركباتوتفلكن

ويقوم.فقطالكبريتعلىتحتويالتيالمركباتمنأسرع

نفسهإوقتافيوتشكيلهاالمنتجاتبفلكنةالمصنعون

البثقمضجاتوتفلكن.الضغطتحتالقوالببتسخين

هواءعلىتحتويغرففي،العمققليلوعاءفىوالألواح

الماءفيفت!لكنالغمسمنتجاتأمابخار.أوساخن

كما.ا!تحوالبفيوهيبالبخارأوالساخنوالهواءالساخن

وأالماءبخارغرفوفيقوالبهافيالرغويةالمنتجاتتفلكن

يغلي.ماءفي

منالإ"صعفنجىالمطاطتصنيعيمكنالإسفئجيالمطاط

واحدانوعاوينئالنفني.اللبنيةالعصارةأوالجافالمطاط

الفلكنةواثناء.الجافالمطاطمنالإسفنجىالمطاطمق

وتنعغازإلمءإضافتهاتمتأضيأالكيميائيةالموادتتحول

وعندماالمماإط،مركبفىالهواءمنجداصغيرةفقاقيع

قدالفقاقيعتكوز،القالبفيرغويةصورةإلىالمنتجيتحول

تمالذيالإسفنجيالمطاطيكونأنويمكن.فيهحصرت

لينا.أوصلبانفخه

ويصنع،الإسفنجيالمطاطمننوعالرغويوالمطاط

كبيرةلدرجةويشبه،اللبنيةالعصارةفيالهواءبتسليط

نأبعدالفلكنةوتتم.البيضبياضفىللهواءالطباخخفق

المطاطويحتوي.القوالبفيالرغويالمطاطيتجمد

بالهواء.المملوءةجداالصغيرةالخلاياملايينعلىالرغوي

الهواءمنحجمهاأعشارتسعةعلىالأنواعبعضوتحتوي

موادفيالرغويالمطاطويستخدم.مطاطفقطوالعشر

الجراحية.التطيقاتفىالرغويةوالشرائطالتنجيد

الاصطناعيالمطاط

الكيميائية،الموادمنللمطاطالمشابهةالموادتصنع

يستخدملأنهنظراالاصطاعيالمطاطباسمذلكويسمى

مرنكلمةالكيميائيونويستخدم.الطيعيللمطاطبديلا

بما،المططريقعنمراتلعدةطولهايتضاعفمادةلأي

المؤثرإزالةبعدالأصليشكلهاإلىوترجع،المطاطذلكفي

الخارجي.

نوعين:إلىالاصطناعيالمطاطالمصشونويصنف

ومطاط.الخاصةللأغراضومطاطالعامةللأغراضمطاط

مطاطبينما،كثيرةاستخداماتلهالعامةالأغراض

المطاطيصنعكيف

الاصطناعي

معالكيميائيةالموادهدهتتحد.سائلوهووالإستيرين،عازبموهوالبوتاديئير،م!الاصما!اعيالمطاطمعضمأيصح

لمنعالتأكسدمقاومويضاف.اللبميةالعصارةلتشكيل،البلمرةتسمىلعمليةقخصعذلاثوبعدالصالود.لمحلو

،المطهاطويسسل.المطهاطليشكلالخثرفىوالأملاحبالأحماضاللبعيةالعصارةتحلطتمالالحلالىا.مناللشيةالعصارة

.بالاتهيئةعلىويوضعونجحفرو،،صعيرةأجزاءإلىويقطع

الخامالنفط

!!

فحمفرن

الكوك

لتكريرا

الفممنالإستيرينيأتي

التقطير

التكسير

وأملاحأحماضالتاكسدمفمادالصابونمحلول
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يتطلبهلمانظرامحدودةامشحداماتذوالخاصةالأغراض

والهواءوالوقودللنفطالمقاومةمثل،محددةمواصفاتمن

.القصوىالحرارةودرجات

فيمطاطأهم.العامةللأغراضالاصطناعىالمطاط

3(،!)"البوتاديئين-الإممتيرينمطاطهوالمجموعةهذه

واحدوجزءبوتاديئينأجزاءثلاثةنحومنعادةويتكون

النفط،منغازيةصورةفيويصئالبوتاديئين.إمعتيرين

فىلاستخدامهسائلةحالةإلىيكثفأويضغصأأنويجب

قطرانمنيصنعلممائلفهوالإمشيرينأما.المطاطصناعة

النفط.أوالفحم

المطاطمصانعإلىعادةوالبوتاديئ!!الإممتيرينيصل

ضعطهماسمالأحيانالعضروفىصهارلقفيالاصطناعي

إنتاجمصانعإلىتنتجهماالتيالمصانعمنأنابيبفى

والبوتادجمينالإمشيرينمنمحددةكمياتوتضخ.المطاط

والماء،أ!ابونامنخليطعلىتحتويكبيرةأحواضفي

الإستيرير-مطاطنوعحسبالخليطيبردأوويسخن

اتحادالحفازةالمادةوتسبب.تصنيعهيتمالذيالبوتادجين

المكوناتوتتحولالحفز.انظر:معا،والبوتاديئينالإسشيرين

أيضايسمىلبنيأبيضسائلإلى،ولالتحريكتدريجيا،

اللبنيةالعصارةكبيرحدإلىتشبهوالتى،اللبنيةالعصارة

الطبيعية.

حيثآخرحوضإلىاللبنيةالعصارةالعماليضخ

والأملاحالأحماضوتضافالتاكسد.مضادإليهيضاف

تخثروفيهانحثر،يسمىثالثحوضفيالعصارةإلي

فىالمطاطويت!ضن،اللبسيةالعصارةوالأحماضالاملاح

كتلغسيلعمليةوتزيل.السائ!!فوقتطفوكتلصورة

لعدالكتلتحزمأنويمكن.الزائدةالكيميائيةالموادالمطاط

ت!ضرأومتماسكةغيرصغيرةكمياتهيئةعلىالتجفيف

.الجافالمطاطمنعبواتفي

فيالبوتاديئين-ال!!شيرينمطاطتجهيزأيضاويمكن

إلىالفلزيةالحفازاتتؤديحيثالهيدروكربونمحلول

مطاطلإنتاجوالإستيرينالبوتاديئينبينالتفاعلحدوث

منذلكبعدالمطاطويسترجع.البوتاديئين-الإمعتيرين

المذيب.بتبخيرالمحلول

المطاطيتأثر.الخاصةللأغراضالاصطناعىالمطاط

والهواءالشمص!وأشعةوالنفطللزيوتتعرضهعندالطيعي

ال!!ستيرين-مطاطأوالاصطاعيالمطاطيقاومبينما

منمختلفةنوعياتأيضاويوجد.كلهذلكالبوتاديئين

للحرارةكبيرةمقاومةذاتالحاصةالأغراضمطاط

المطاطمنأعلىأسعارهاأنمنالرغموعلى.والبرودة

صفاتهاأنإلاالبوتاديئين-ال!!متيرينمطاطأوالطيعي

ويشملالسعر.فيالفرقهذاتستحقتجعلهاالخاصة

سيزمطاط2-البوتيلمطاط-ا:الخاصةالأعراضمطاط

النتريلمطاط-4النيوبرينمطاط3-الإيزوبرينمتعدد

اليورثانمتعددمطاط-6الكبريتيدمتعددمطاط-ء

البروبيلين-الإثيلينمطاط-8السليكونمطاط-7

اللدائنىالمطاط-ا.الفلوريالكربونمطاط9-

.الحراري

والغازاتبالهواءالمطاطهذايحتفظالبوتيلمطاط

فييستخدمفهوولهذا،الطبيعيالمطاطمنبكثيرأحسن

ويقاوم.اللاأنبوبيةالإطاراتتبطينوفيالداخليةالأنابيب

للأحماضالضمارةوالتأثيراتوالحرارةالبلىالبوتيلمطاط

لمطاطالرئيسيانوالعنصران.بسهولةالكهرباءولايوصل

والاثنانالإيزوبرين،وسائلالإيزوبتيل!تغازهماالبيوتيل

الثانوية.النفطمنتجاتمن

نأالمطاطلهذايمكن.الإيزوبرينمتعددسيزالمطاط

نظرا،الطيعيللمطاطأجعيدةاالمزارععلىاعتمادنايلغى

نفسهالطبيعيالمطاطتركيبهوأش!جميائياتركيبهلأن

المطاطمثلجيدةبصورةيعملانهإلىبالإضافةتقريبا،

الثقيلةالشاحناتإطاراتمثلمنتجاتفيالطبيعي

حفازةأنظمةتطويرتموقد.الكبيرةالمحركاتوحوامل

ل!نتاجه.جديدة

وضوءالأكسجينالمطاطهذايقاوم.النيوبرينمطاط

لطريقةالأخرىالكيميائيةوالموادوالبترولوالسفطالشمعر

امشخداماتهوتشمل.الطيعيالمطاطمقاومةمنأفضل

الأسلاكوعوازلالبترولخراطيمصناعةالرئيسية

وأالزيتتسربموانعوحشياتأطنفطالملامسةأعبلاتوا

والذيال!!شيلين،غازمنالنيوبرينمطاطالعاز.ويصسع

الأسيتيلين.انظر:.النفطتكريرعمليةمنينتج

العاليةبمقاومتهالمطاطهذايمتاز.النتريلمطاط

والشمعوالزيتوالشحمالضارةالبتروللتأثيرات

أفض!وهو.م4177حتىالحرارةويتحمل،والمذيبات

المطاطأنواعوأغلبالطبيعيالمطاطمنبكثير

صناعةفيالنتريلمطاطويستخدم.الاصطناعي

كثيرةوأنواعالجلدومنتجاتوالورقالبترولخراطيم

مختلفةنمسبعلىالنتريلمطاطويحتوي.الملابسمن

علىويحصلوالأكريلونتريل.البوتاديئينمن

للبروبيلينالكيميائيالتفاعلمنالأكريلونيتريل

والنشادر.والأكسجين

الثايوكولمثلالمطاطهذايمتازالكبريتيد.متعددالمطاط

عندالحجمفيوالزيادةللتطريةعاديةغيرجيدةبمقاومة

والهواءالبلىعوأملأيفماويقاوم.والشحومللبترولتعرضه

أساساالكبريتيدمتعددالمطاطويستخدم.الشمسوضوء

.والأسطواناتالطبعوألواحالبنزينخراطيمتبطينفي
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ثانيالكبريتيد:متعددللمطاطالرئيسيةالعناصروتشمل

.الصوديومكبريتيدومتعددالإثيلينكلوريد

والحرارةالبلىالمطاطهذايقاوم.اليورثانمتعددالمطاط

تصنيعهويمكن.والضغوطالكبيرةالإجهاداتويتحمل

المطاطمنأكثريصمدأنهلدرجةعاليةمتانةبدرجة

ويستخدمه.للإطاراتمادةاستخدامهعندالطبيعي

والفرشالتنجيدموادفيأسالمماكبيرةبكمياتالمصنعون

مطاطويأتي.العزلوموادالرغويالمطاطمنالمصنوعة

إلىالمرنمن،كثيرةمختلفةأنواعفياليورثانمتعدد

المطاطعناصروتشمل.الخفيفإلىالكثيفومن،الصلب

وحمضوالجليكولأجروبيلينواالإثيلينأليورثانمتعدد

.ايزوسياناتوثاني،الأديبيك

المطاطيةبخواصهالمطاطهذايحتفظ.السليكونمطاط

الحرارةدرجاتمنبكثيروأقلأعلىحرارةدرجاتعند

مناخرنوعأيأوالطبيعيالمطاطيتحملهاأنيمكنالتي

مدىفىاستخدامهيمكنولذا،الاصطناعيالمطاط

وفيم(.31)6وم(095)-بينتتراوححرارةدرجات

الأخرىالمطاطأنواعتصبحالحرارةدرجاتمنالمدىهذا

مطاطالمصحنعونويستخدم.الجدوىوعديمةهشة

وأجزاءوالحشيةالتسربمانعمثلمنتجاتفيالسليكون

العالية،الحرارةلدرجاتالمعرضةوالآلاتالنفاثةالطائرات

م،والسليكونالأكسجينمنالسليكونمطاطويصنع

اسمليكون.إلىهيدروكربونإضافة

واسعنطاقعلىيستخدم.البروبيلينالإنيلين-مطاط

ممتازةبمقاومةالمطاطهذاويمتاز.السياراتصناعةفي

الحرارةلدرجاتخاصةومقاومة،والأوزونللأكسجين

السعررخيصيوالبروبيلينالإثيلينمنويصنع،المرتفعة

نسبيا.

ممتازةبمقاومةالمطاطهذايتميز.الفلوريالكربونمطاط

منيصنعوهو.العاليةالحرارةودرجاتالنفطلسوائل

أنواعأغلبمنأغلىويعتبر،المفلورةالعضويةالمركبات

.الأخرىالمطاط

قوةبينالمطاطهذايجمع.الحرارياللدائنيالمطاط

اللدائن،بهاتتميزالتيالمعالجةوقابليةالمفلكنالمطاط

السياراتوأجزأءالأحذيةنعالمثلمنتجاتفىويستخدم

اللاصقة.والمواد

المطاطكيمياء

الطبيعيالمطاطكيمياءشكل.الطبيعيالمطاطكيمياء

التيالكثيرةالأسئلةفيالتحدياتوتتمثلللعلماء.تحديا

أكثرالمطاطالفلكنةتجعللماذا:منها.إجاباتإلىتحتاج

واكتشفاصطناعيا؟المطاطإنتاخيمكنوهلقوة؟

ما826عامفاراديمايكلالإنجليزيوالفيزيائيالكيميائي

كبيرةعائلةإلىينتميفهووعليه،هيدروكربونالمطاطأن

وتشمل.والكربونالهيدروجينمنتتكونالموادمن

ألمحركاتوزيتالبترولالمعروفةالأخرىالهيدروكربونات

أنواعتصنعلماذايفسروهذا.التربنتينوزيتالطبيعيوالغاز

افظر:.النفطمنتجاتمنالكثيرةالاصطاعيالمطاط

.الهيدروكربون

وليمز،جريفيلهوآخرإنجليزيقامام086عاموفى

أسماهلونبدونسائلعلىوحصلالمطاطبعضبتسخين

ذراتءعلىأيسوبرينجزيءكلويحتوي.الأيسوبرين

وتوجدح(.)"+5الهيدروجينمنذرات8وال!صبونمن

حيثدأئما،محددنمطفيالأيسوبرينجزيءفيالذرات

ذرةتتفرعبينما،سلسلةالكربونذراتمنأرلغتشكل

السلسلة.فىالكربونذراتإحدىمنالخامسةالكربون

الخامسةالكربونذرةهيدروجينذراتثلاثوتحيط

التاليةالكيميائيةالرموزوتوضح.الميثيلمجموعةلتشكل

وثمانيح(بالرمز)الموضحةكربونذراتخمسترتيب

جزيءفي+(بالرمز)الموضحةهيدروجينذرات

الأيسوبرين.

الميثمل!)مجموعة

)سلسله!

+ثم

11

ص!=!سع

ا

+

ث!

ا

*-ء-ث!

+

ا

ء=أ

ثه!

جداالصغيرةالأيسوبرينجزجماتمنالآلافوصلشم

صورةفىضخمجزيءلعمل،الطيعيالمطاطفيمعا

هذهجزيئاتالكيميائيونويسمي.المطاطجزيءهوسلسلة

علىويطلقون،كثيرةأجزاءوتعني،البوليمراتاسملسلة

الحد(.)الأحاديالمونومرالأيسوبرينمثلالواحدالجزي

لماذاالمطاطبوليمرلسلسلةالخاصالتركيبويوضح

للمطاطالبوليمرجزيئاتتطوىحيثمرنا،المطاطيكون

ويسوى.منتظمةغيرلفاتمثلماحدإلىالمشدودغير

المطاطإطلاقويؤدي،المطويةالجزيئاتسلسلةالمطاطشد

.اللفاتوضعإلىالسلسلةعودةإلى
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أحملالفلكنةأثناءالمطاطمعالكبريتويتحد

نأللسلاسلويمكن.المطاطسلاس!بينمتصالبةوصلات

أقلالمطاطيكونحيثالمف!ص،غيرالمطاطفيتنزلق

الفلكنة(،)أثناءأ!بة،المتصاالوصلاتتربطوعندما.مرونة

فوقواحدةالانزلاقلاتستطيعشإنهامعاالسلاسل

المف!ضة.للمنتجاتأغوةوانةالمروذلكويعطي،الأخرى

يجب،مماثثرأأجةالمتصاالوصلاتربطعمليةتمتوإذا

انخفاضإلىيؤديمماالسلاسا!،إيقافإلىتتجهفإنها

حسبالمتصالبةأ!صلاتاعددويزداد.المطا!أمرونة
كميةوباضافة.للمركبإضافتهايتماالتيالكبريتكمية

قابليةوأقلوقوياقامسياطالمصاأيصبح،أسكبريتامنكبيرة

صلد.مطاطإلىيتحولأنإلىللمط

بسببتتمئلالمرونةالمطاطأنواعمنعددتطويرتم

أجةالمتصاأ!صلاتاعم!منبدلآالجزيئيةخواصها

بالمقارنةورحيص!الإنتاخسه!!المطاطوهذا.أمميميائيةا

الاصطناعي.والمطاطالطبيعيبالمطا!أ
بالوصلالمرونةزيادةأيضاويستطئالكيميائيون

الأشعة.اأوكسيدالأافوقبامعتخدامللمطاطالتصالبي

للإنتاخأكبرمرونةأعيميائيةاالطرقهذهوتع!!

المطلوبة.لالمواصفات

المشابهةالموادمنكثيرخواصأنالكيميائيونويعتقد

معا.أسدراتالهاترتبطالتيالطريقةعلىتعتمدللمطاط

المطاطجزيءفيكربونذرةكلأنمثلا،يعرفونفهم

ذرةتحم!!وعندما.أحرىذراتأرلغمعترتبطأنيم!ش

منأكثرحملتستطهيعل!فإنها،أخرىدراتأرلغال!صبون

منأقلتحم!!سانتإذاأما.مشبعةإنهاحينئذويقال،ذأسك

غيرالذراتوتستطيع.مشبعةغيرتكونفإنها،أرلدرات

.أخرىلذراتترتبطأنالمشبعة

غيرالكربونذراتمنكثيرالطبيعيطالمصاأفىويوجد

تدريجياالهواءمنالأكسج!تذراتوتلتصق.المشبعة

هشافيصبحالمطاطبوليمراتذلكوي!سسر.الذراتبهذه

التركيبأثناءالتأكسدمضادوإضافة.مرونتهويفقدأجناأو

الفعل.هذايمنع

كيميائيةعنالإجاباتجميعالعلماءيكتشفلمو

نفسهاتلصقال!صريتذراتأنمرةاعتقدوافقد.المطاط

تفاع!!وأسكن.الفلكنةأثناءالمشبعةغيرالكربونبذرات

أكثرالانيبدوصلدا،المطاطيجعلوالذي،الكبريت

فيغامضةالطبيعيالمطاطكيمياءوتبقى.ذلكمنصعولة

جوانبها.منكثير

لعدد،الكيميائيونبذل.الاصطناعىاللطاطكيمياء

مطابقةمحاولةفيمجديةغيرمحاولاتأحسنين،امن

وكانت.أاللايسوبرينامونومرعلىالحقيقيالمطاطبوليمر

بالنهايةالنهايةوصلالكبيرةالعقباتمنواحدة

فيالموجودلذلكالمشابهالبوليمرلبناءالأيسوبرينلمونومر

مونومرمركزفىالموجودةالكربونفذرات.المطاط

الذراتمنعهيالعقبةوكانت،مشبعةغيرالأيسوبرين

بحيثملعض،بعضهاالارتباطمنالمركزفي

علىالارتباطمنبدلآالجانبعلىالبوليمرلاشفرع

طويلة.محلسلةلعملأضهايةا

البوليمرمنيقتربونكيفأخيراأحلماءاواكتش!

تصنيععمليةاكتشافوكان.الطهبيعيللمطاطالضخم

إلىسهلاالانأصبحول!صنهصعبةالاصطناعيالمطاط

حدما.

صعبة.بناءمجموعةالأيسوبرينامونومراتتشك!

بنجاحصناعىمطاطأولالعلماءصنعأ!سبباولهذا

هذهوتشمل.الأخرىأ!يدركرلوناتامونومراتمن

ح(62+ح)5+6واللإستيرينح(،4ي!)6البوتاديشينالمونومرات

ح(32+المحلأكريلونيتريلوا،(ح4)8+بيوتيل!تيزولاوا

.(ح54+ح)طبرينوأحطوروا

بطرقهذهالبناءمجموعاتتصنئثلويمكن

ويختلف.عديدةأوليةموادمنمجموعةمن،مختلفة

الاصطنايالمطاطأنواععنتماماالسليكونمطهاط

ذراتمنالبوليمرتصئمملسلةففيه.الأخرى

.الكربونذراتمنبدلأوالأكسجينالسليكون

لتصنئمطاطأساساتتجهالمطاطمجالفي.البحوث

المطاطمنمنتجاتعلىأطحصوأ!أفظ!اصطاعي

ضرورةإلىبالاضافة،والصناعيالمنزليللاستخداممحسنة

النوويةالطاقةعصرفيالمطاطمنعاديةغيرأ!اعإيجاد

أسرعبسرعةالجديدةالطائرأتولتطرالفضاء.ورحلات

إلىالوصولوتستطئالصواريخ،الصوتسرعةمن

منأجزاءإلىتحتاجفهي،عاليةبسرعاتشاهقةارتفاعات

بينتتراوححرارةدرجاتتتحملأنتستطيعالمطاط

المطاطتطويرفيالكيميائيونويأمل.م0537وم458-

فيالنوويةالإشعاعاتمنالوقايةيزيدسوفالذي

الذرية.المحطات

يمكنالذيالمطاطتطويرأيضاالباحثونويحاول

المطاطيحتاجلا،المثالممبيلفعلى.ممكنةطاقةلأقلصنعه

لتصنيعأوللخلطالشاقالعمللآلاتالسائلأوالمسحوق

.المنتجات

استخداماحتمالالمتحدةالولاياتعلماءويدرس

الطبيعي.للمطاطمكلفغيرمصعدراالغوايولنبات

المصعادرعلىاعتمادهممنيحفضأنالنباتهذاويستطجع

الذيالاصطناعيالمطاطوعلىالطبيعىللمطاطايلأجنبية

النفط.منيصنع
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

شحيرة،يوللغوااتشارلزسر،جودلإطارا

!لم!ا،ي!ار!اعةكرااليسياوندإ

المرودةاللبميةالعصارةالبلامشيك

البلمرة

الموفموعصرعنا

للمطاطاستخدامات-ا

المطاطتطور-2

المرارعأولىدالأولىالاستخدامات-أ

الاصطاعيالمطهاطتطهورهـ-المطاطصناعةبدالة!-

الفلكمةاكتحتماف-ح

المطاطصناعة-3

والامشحداماتالإنتاخ-أ

الرئيسيولىالمطاطمصنعوب

الطبيعيالمطاط-4

اللبنيةالعصارةفصل-جالمطاطشجرة-أ

الخامالمطمامتصسيع-دالألتعجارلقر-!

المطاطمنتجاتتصنيع-5

الفلكمةدالتلدين

سفسجيل!اطلمطاا-هـلخلطواكي!قىا-ب

لتشكيلا-خ!

عيصطنالااطلمطاا-6

العامةللأغراضالاصطناعىا!ماط-أ

الحاصةللأعراضالاصطاعيالمطاطب

المطاطكسمماء-7

البحوث-جالطميعيالمطاطكيمياءأ

الاصطماعيالمطهاطكيمياء-ب

أسئلة

الفلكمة؟اكتشال!إلىأدتالتىالطروفما

الاصطناعي؟المطاططورتاكتيالأولىالدولةما2

المطاطلإنتاجالأولالسحاحسببالديالحادثاذكر-3

بالجملة.الاصطناعي

الطبيعي؟المطاطمعظمتنتحالتيالدولما-4

المطهاط؟تصمعمديمةأكبرما-5

غامض؟شيءإنهايقاللمادااللبسية؟العصارةما-6

؟المطاطمرونةالكيميائىالتركيصيشرعكيف-7

؟المطاطاشحارتسقركيص-8

؟الخامالمطها!أما-9
الاصطاعي؟طالمطمعظمتتجالتيالدولةما01

ا!صطناعى)المطاطالمطاطانظر:.الرعويالمطاط

(.الخاصةللأعراص

.المطاط،الأسيتيلين:انظر.الصئاعيلمطاطا

طبيعياينموأنيمكنالمطاطنبات.ئيات،المطاط

الرأسينموهويزداد.المنخفضةورطوبتهاالمنازلدفءفي

تشبهسميكةوأوراقه،المنارلفيأصصفيعادةيزرعاللطاطنبات

.المطاط

وقدوعريضةكبيرةوأوراقه.طويلةلفترةويعيشبسرعة

العلويالورقةوممطح.سم03و5بنطولهايتراوح

فاغأخضرفلونهالسفليسمطحهاأما،لامعداكنأخضر

التين.أنواعأحدالمطاطنباتويعد.منطفئ

بصورةينموحيث،كبيرةعنايةالنباتهذايتطلبولا

نالوإذا،بالمعادنغنيةتربةإنائهفيتوافرتإذا،طيبة

الإناءوضعوينبغى.والمكانوالماءالشمسضوءمنكفايته

الضصضوءمنينالحتىالصيفأثناءالطلقالهواءفى

الشتاء.فيليعيعشمايكفيه

يقتضيكبيرارتفاعإلينموهفىالنباتيصلوقد

نباتينموأنيمكنالأحيانبعضوفي.يتفرعحتىتقليمه

.المشذبالفرعقمةمنجديد

.المطاطنباتالقشريةالحشراتتهاجمماوكثيرا

بالمبيداتالنباتبرشالحشراتهذهعلىالقضاءويمكن

بلالأشجار،هذهمنتجارياالمطاطيستخرجولا.الحشرية

.الخروعياتفصيلةإليتنتمىاستوائيةشجرةمنيأتي

والفروسية.الفرسانانو:.المطاعئة

فيمتخصصةمجلاتالثجاردلأالمطيوعات

ماوغالبا.صناعيةأوتجاريةوأعمالمعينةمهنةعنالكتابة
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)صحف(جرائدهناكأنكما،شهريةأوأسبوعيةتكون

.المجالهذانفسفيأيضامتخصصةيوميةأوألممبوعية

أغارئالتعريفمعلوماتعلىالمطبوعاتهذهوتحتوي

الصناعية.أوالتجاريةالأحبار

المجلة.؟الإعلان:أيضاان!

الرسومأنواعمننوعاليابائيةالمطبوعات

قوالببوساطةالورقعلىمطبوعة،اليابانيةالتوضيحية

الفترةفيأنتجماالمطبوعاتهذهوأشمهر.محفورةخشبية

تميزتوقد.الميلادي!تعشروالتاسععشرالسالغالقرنينبين

وجودتهاالجذابةوألوانهاالرائعةبتصاميمهاالمطبوعاتهذه

الفنية.

مستقاةمناظربتسجيلأجابانيةاالمطبوعاتأغلبعنيت

أصشعبيةاالملاهىمنأوالمسرحمنأو،اليوميةالحياةمن

الحياةعلىالطادس!الدنيااسمااليابانيونأطلقوقد.الأخرى

اسمالمطبوعةاللوحاتعلىأطلقواكما.العابرةومسراتها

الطافية.الدنياصوروتعنيإي-يوكيو

الطباعةأساليب

ذووفنانوناليابانيةالمطبوعاتتصاميمبعمليقوم

فينفذتوقد.مهرةصناعبتنفيذهاويقومممتاز،تأهيل

الفنانونكانوإلىوالأسود،الأبيضالاللونينبداياتها

أضامناأغرنامنتصفوفييدويا.لعضهابتلوينيقومون

ملونة.المصبوعاتاهدهأنئاليالانيون،الميلاديعشر

الأسودواالأبيضباتنفيذهايتماالتيالمطبوعات!!انت

تصميمهبرسماأ!ناراقيامفبعدواحد،لوحمنتطبع

منمستوأ!حعلىبالغراءيلصق،الورقعلىبالحبر

يقومثم-الكرزأشجارخشبمنعادة-صلبخشب

ثم.مائيبمدادالبارزةالأجزاءهذهبتحبيرالنقاشحينأحد

ويقوم،القالبعلىماصسطهحذاتورتقطعةيضع

فيتشرب،الورقتضغطناعمسطحلهالفافةبتحريك

عليها.مطبوعاالشكليظهرالورتقطعةنزعوبعدالحبر.

اللوحاتمنالمئاتلإنتاجمراراأغالباويستعمل

المطهبوعة.

علىلونأمملقالبإضافةالملونةاللوحاتتنفيذحتم

س!إلقالب،منالأجزاءك!!إزالةتتمفكانت.حدة

بارزا.التصميمألوانمنواحدأطونالحام!!الحزءويترك

منمختلفةعجائنأ!باستعماذلكبعدالطباعويقوم

منالورقبنقلويقوم،المحفورةاغوالبالمعالجةالألوان

التوالط.علىل!حرأسبقا

تاريخيةنبذة

عشرالسابعالقرنبدايةفىاليابانيةالطباعةنشأت

الشعبية.للكتبتوضيحيةرسومأنهاعلى،الميلادي

حدامماذاتها،حدفيأصورباالناسمنالكثيروشغف

الكتب.عنمنفصلةالرسومهذهبنشرأغياماإلىبالناشرين

الطباعينواستئجارالفنانينبتكليف!الناضعرونهؤلاءوقام

العم!!.لهذا

منجاواطوكيوعائلةعهدخلالالطباعةفنازدهر

.أم867عامإلىام306عاممنذلليابانالتارلإلقومي

المدنفيثريةوسطىطبقةنشوءالفترةهذهشهدتو

لهذهالرئيسيينالمشترينأطبقةاهدهأفرادوصار.أصيابانيةا

اللوحاتمنتكلفةأقلبديلاأصبحتالتى،المصوعاتا

الزيتية.

المناظرمطبوعات

الريفم!الطبيعية

الموضوعكان،اليابانى

القرلىأوائلفيالسائد

.الميلاديعشرالتاسع

رحلينتصوروالمطبوعة

فيطوديهمايقودان

وظهرتلهر.محرى

وأشجارالقصبجدوع

خلميةعلىالصعصا!

.مقمرةسماءمن

الحلفيةعلىوطهرت

.الملاح!تأكواخ
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على-هذهجاواطوكيوفترةخلال-اليابانكانتولما

فنانويتعرضلملذلكالبلاد،منبغيرهامحدوداتصال

حافظوابل،الغربيةالفنيةبالأساليبللتأثراليابانيةالطاعة

التقليدية.اليابانيالفنأساليبعلى

المجالهذافماعرفوأمنأقدممن.الطباعةفنرواد

عشرالسابعالقرنخلالعاشالذيمورونوبو،الفنان

تصوروالأسودبالأبيضلوحاتبابتكاروقام،الميلادي

اليومية.الحياة

استحداثتمالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففى

،بالألوانالطاعةابتكارمنالفنانينمكنطباعيأسلوب

القوالبفىعلاماتإحداثالأسلوبهذاوتضمن

الورقوضعلمجم،العلاماتوباتباع،ملونلتصميمالختلفة

قالبمنالمتعددةالألوانطبعأثناءالصحيحالمكانفى

فيعاشالذيهارونوبوالفناناعمالوساعدتلاخر.

علىالإقبالعلى،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

بتصويرتكويناتهاتسمتحيث،الملونةالمطبوعات

أجواءفي،الدمىإلىأقربهيئةفىالبشريةالمجموعات

الألوانجمالهوالأعمالهذهبهتميزتماوأهم.حالمة

.الخطوطورقة

العقودفيعاشواالذينالطباعةفنانيأشهرومن

أوتامارو،الفنان،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالأخيرة

النساءوجوهبتصويرأوتاماروواشتهرشراكو.والفنان

ممثليوجوهبتصويرشراكوواشتهر.الجميلات

يرجع،اليابانيالمسرحأشكالمنشمكلوهو،الكابوكي

لهذهتصويرهواتسم.الميلاديالسائكشرالقرنإلى

الهزلية.الرسومبأساليبشبيهةالتعبيرفىبمبالغةالوجوه

أنتشرت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

الطبيعيةالمناظرعلىتعتمدالتيالمطبوعةحاتاللى

بتصميموهيروشيجهوكوسايمنكلوقاملموضوعاتها.

مجموعاتبتنفيذوقاما.طبيعيةلمناظرمعبرةلوحات

واحد،لمنظرمتغيرتعبيرحوليدورواحد،لموضوععديدة

مختلفةمناخيةتقلباتتحت

التاسعالقرنمنتصففي.المطبوعاتمستوىتدنى

قلاقلمنتبعهاوما،الاقتصاديةالمشكلاتتسببتعشر

عاموفيطوكيوجاوأ.حكومةإضعاففي،اجتماعية

عاموفى(،العسكري)الحاكمالشوغناممتقال؟أم867

موتسوهيتو.الإمبرأطورإلىرسمياالسلطةآلتام868

الخترعاتبادخالللتحديثمحاولةفىالحكومةوبدأت

.اليابانإلى

مستوىتدنىإلىالتجديديالاتجاهذلكأدى

الفنانينمنكتيرواتجه.التقليديةاليابانيةالمطبوعات

للتصويرالحديثةالأوروبيةالاتحاهاتتبنيإلىاليابانيين

الممتاز.المستوىذاتللمطبوعاتإنتاجهموقل،التشكيلي

بفنالاهتمامأخذ،العشرينالقرنمنالعشرينياتوفى

الغربيةوالطرقالأساليبوسادتجديد.منيعودالطاعة

.اليابانفىالخشبيةبالقوالبالطباعةفنانىأوساطشى

منكثيرفيالكبيرتأثيرهاليابانيةللمطبوعاتكان

ومن.الميلاديعشرالتالحمعالقرنأواخرفىالغربفنانى

مكنيلأبوتوجيمعرفرنسامنديجاإدجارهؤلاء

دائبىالفنانونهؤلاءوكان.المتحدةالولاياتمنويسلر

فوجدوا،الغربيةالفنيةللأساليببدائلعنالبحث

تصميماتهاانتباههموشد،اليابانيةالمطبوعاتفيبغيتهم

الطباعةلفنالتقليديالأسلوبوكذلك،الرائعةوألوأنها

نية.اليابا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

هيروشيحرولوبوهاحارإد،ديجا

مكنيلبوتأحيمسويسلر،هوكوسايشراكو

المتساقطة.الماءقطراتأشكالمنشكلالمطر

فىالماءقطيراتتتحدعندماالمطرقطراتوتتشكل

الجليدمثلالتساقطأشكالتنصهرعندماأو،السحب

أنحاءمعظمعلىالأمطاروتسقطوالبرد.الثلجيوالمو

شكلعلىالمداريةالمناطقفيالتساقطويكون،العالم

الأماكنبعضوفيالجنوبيةالمتجمدةالقارةفيأماأمطار.

ثلجا.التساقطفيكونالعالمفيالأخرى

كماكبيرا،تفاوتاأحجامهافيالمطرقطراتوتتفاوت

بينماالقواتقطريتراوحإذسقوطها،سرعةفيتتفاوت

.السقوطفيالأسرعهىالأكبرفالقطرة.ملم.46و.،ء

الموقوةسقوطسرعةتصلس!إلبحر،مستوىوعند

الثانيةفيأمتارتسعةحوالىإلىملم5قطرهايصلالتي

،صغيرةقطيراتمنيتألفالذيالرذاذ،أمام/ث(.)9

إلىتصلمنهاالواحدةسرعةفإنملم،.،هعنقطرهايقل

ذلك.منأقلأوماث1.2

المطرفقطرةحجمها،علىالمطرقطرةشكلويعتمد

ومعظمكرويا،لشكلهايكونأملمعنقطرهايقلالتي

.السقوطعندتتفلطحالكبيرةالقطرات

والحيوانالإنسانيمدلأنه،للحياةضروريوالمطر

فيتنعدمتكادالحياةمظاهرأنويلاحظبالماء.والنبات

عليها.الأمطارسقوطقلةأوالماء،قلةتعانيالتيالمناطق

القيمةالسطحيةالتربةفقدانمنععلىالأمطاروتساعد

الهواءتنظفالأمطارأنكما.الرمليةالعواصفلمايقاف

الكيميائية.والملوثاتالغبارمن

الأمطارفكثرةأيضا،ضارةالأمطارتكونأنويمكن

الفيضماناتوتسببالاتصالاتفىاضواباتخلققد
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وتسرعالمحاصيلتتلفإذالحياةوتهددالممتلكاتوتدمر

السطحية.التربةفقدان

الأمطار!ياس

أكثرهاالمطرمقياسزيعد.طرقبعدةالأمطارتقاس

فيبقمعيتصلضية!أكبوببهاأ!عطوانةوهوشعيوعا.

فيتجريأغمعافيرالأمصاأاتسقطوعندما.الأعلى

مدرجدورقأوبمخبارال!صميةتقاسحيثإلىالأنبوب

خاص.

كميةلقياسالمومقاييسمنشبكةوتستعمل

الفصلفيالمطرمقاليسوتثبتما.إقليمفيالتساقط

كم.أءبحواليمتباعدةتكونبحيثالرطبأوالممطر،

زخاتا،ن،متقارببشك!!فتوضع،الجافالفصلفيأما

ماوعادةضيق.نطاتفيتحدثقدالمطر،منخفيفة

كميةوتت!ث!!.الأرضمستوىعلىالمطرمقاليستستخدم

هدهفيجمعهتممابجملةمالمنطقةالسنويةرالأمصاأ

أسسنة.اخلالأمطارمنالمقاييس

تم!لوهيالأمطار،غزارةتقيسالأجهزةبعضهناك

ساعةعادةوتكون،محدودةفترةفيالتساقطمعدل

يذاللطرفبإسجهازاسعتخدامويمكن.اليومصتواحدة

هذاويحتوي.الغايةأ!دهالوزنى(المطر)مقياسا!ليزان

مياهتكونوعندما،ميزانعلىموضوعوعاءعلىالجهاز

إلىالميزانعلىيضغطالماءوزنفإنالوعاء،فيالمطر

إلىوتحولحاسوبفيالحركةهذهوتسجل،الأسفل

معنى.ذاتأرقام

الجويةالأرصطدعلماءيقيسالأحيانبعضوفي

الجهازهذايرولحيث،اطقساراداربوساطةالأمطارا

المطر.قطراتمنلنعكصرراديويةموجاتالإلكتروني

الشالثمةعلىوتظهر،الصدىالمنع!صسةالموجاتوتسمى

المطرقطراتحجمعلىالنقطلمعانشدةوتدل.مضيئةنقطا

وغزارتها.الأمطاركميةعلىالصدىيدللذلكوعددها،

العاديةالمقاييسلتمكنلاالتيالأمطارالقيسالرادارأنكما

المناطق.جميعفيالكبيرلتباعدهالواقياسها،من

الأمطارتوزيع

أمطارمنالأرضتتلقاهمامتوسطيب!.العالميابخوزيع

وبعضسنويا.سم86حواليالتساقطأ!أشمكامنوغيره

ذاتالآحروبعضها،وفيرةأمطارذاتالعال!فيالمساطهت

المناطقبعضفىالأمطاركميةوتصل.شحيحةرأمماأ

تسقطفالأمطارسنويا.سمأ،000مايزيدإلىالاصعتوائية

غربيفيالحالهوكما،المناطقهذهعلىأحاماطواليوميا

الجنوبية.أمريكافيالأمازوداوحوضإفريقيا

صىصص-تهرلا=ص!س!يمءصير!ش--؟ى-.-."
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كميةوأكثربغزارتها.المداريةالسواحلأمطاروتتميز

دحماعة42خلالال!طلاقعلىسجلتالغزيرةالأمطارمن

الجزرإحدىريونيونجزيرةفيالواقعةسيلاوسفيكانت

منسمأ88عليهاتهطلفقد.الهنديألمحيطفيالمدارية

.ام529مارس16-15يوميالأمطار

قليلا.إلاالأمطارعليهاتسقطلا،مدأريةأقاليموهناك

أمشرالياوصحارىالعربيةالجزيرةشبهالأقاليمهذهوتضم

مسجلةفترةأطولامتدتوقدإفريقيا.وشممالي،الواسعة

إلى3091لمشةمنعاما41أمطارفيهاتسقطلم

بتشيلي.أريكافيوكانتام179

والدوائرالمداريةالمناطقبينماالواقعةالمناطقأما

بعضسواحلفإن،المعتدلةالأقاليموالمسماةالقطبية

الصحارىتقعحينفي،غزيرةأمطارعليهاتهطلقاراتها

تتميزالتيالأخرىالمناطقوتوجد.القاراتهذهداخلفي

القطبية.الدوائرحولأمطارها،بقلة

المناطقفوقالأمطارمنسم002علىمايزيدويسقط

سم76إلىالكميةتقلبينما،المتحدةالمملكةمنالمرتفعة

المنخفضة.الشرقيةالمناطقفى

القارةعدا،القاراتبينمطرأالأقلالقارةهيوأستراليا

الأمطاركميةتزيدلاأ!مترأليافنصف.الجنوبيةالمتجمدة

لتفاديالأدنىالحديمثلوهذا.سم25علىفيهالسنوية
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المطريةالتسجيلاتبعض

فيهابما،سم86إلىيصلالأرضسطحعلىالسنويالتساقطمعدل

والبرد.والثلحالمطر

،هاوايجررفيوياليلىحبلفيهطلتالعالمفيأمطاركميةأعلى

سم.أ/681السنويالمعدلبلغحيت.المتحدةبالولايات

وصلإد،تشيليفيأريكافىسجلتالعالمفيأمطاركميةأقل

فقط.سم.76،إلىللأمطارالسنويالمعدل

سقوطمعدلويبلغ.الصحراويةالظروفأو،الجفاف

السنة.فىسم42القارةمجملعلىالأمطار

شرقيالأستراليةالقارةفيجفافاالأجزاءأكثرويقع

سقوطمعدليصلحيث،القارةجنوبأيريبحيرة

يكونالسنواتأغلبوفي،السنةفيسمأ.إلىالأمطار

فيفتوجدجفافا،نيوزيلندامناطقأكثرأما.ذلكمنأقل

علىسنوياالأمطارسقوطمعدليزيدلاإذأوتاجو،وسط

الجانبعلىرطوبةنيوزيلندامناطقأكثروتقع.سم3.

الأمطاركميةتزيدحيث،الجنوبيةالألبلجبالالغربي

علىالوأقعةتوليمدينةوتتلقى.سم007علىالسنوية

سم044علىيزيدمالكوينزلاندالغربىالشماليالساحل

أستراليا.فيأمطاراالأكثروهىسنويا.الأمطارمن

علىسقطتالأمطار،منكميةأعلىودممجلت

حيثأم،398فبرايرمنالثالثفيواحديومفيأستراليا

سم.19الكميةبلغت

المطرسقوطأسباب

الغلاففياللاءبخارمنالأمطارتنشأالمطر.تكون

الشمصحرارةتتسببعندماالماءبخارويتكون.الجوي

المائية.المسطحاتمنوكيرهاالمحيطاتمنالماءتبخرفى

البخاركميةوتقل،يرتفععندمايبردالدافئالرطبفالهواء

يمكنلاالتيالحرارةدرجةوتسمىحملها.يمكنهالتي

نقطةالرطوبةمنإضافيةكميةيستوعبأنعندها،للهواء

نقطةدونماإلىالحرارةدرجةأنخفضتفإذأ.الندى

مشكلارذاذشكلعلىالماءبخاريتكاثف،الندى

متناهيةجسيماتشكلعلىالماءبخاروسكاثف.السحب

النوياتهذهوتتألف.التكاثفنوياتتسمىالصغرفي

الكيميائيةالموادوبعض،والمحيطاتالبحاروأملاحالغبارمن

بخارتكاثفوعند.السياراتوعوأدمالمصانعمنالمنبعثة

هذاويساعد،ساخنةالسحبتجعل،حرارةتنطلقالماء

أكثرتصبحوبذلك،أعلىإلىالسحب.دفععلىالتسخين

هذهمثلفيالأمطارقطراتتكوندسروقد.برودة

الثلجية.البلوراتونظريةالاندماجبن!يةالسحب

الأمطارعلىالنظريةهذهتنطجق.الاندماجنظرية

علىوبناء.المداريةالمناطقوفوقالمحيطاتفوقالمتكونة
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ويوضح.التلحيةالبلوراتنطريةوالتانية،الالدماطريةالأولىا.ا!طرت!ضيىتفسرالىطهـيت!!الجويةالأرصاداصراءطورالمطريتكونكيف

الحظريت!!.هاتيرضوء!يتتمالتىالعملياتالسكلالى

تت!صد.اصسحباشياداءقطمراتتت!صركيصتفسرالاندماجنظرية

نواةيدعىاشعاحسيمعلىاياءلحارشكاثفعدماالقطسرة

معتتحدفإنها،اصسحالةاحلالالقطيرةلسقوطوشيحة.اليهاثف

حملهاالهواءا،يستطيعبحيتالتماسأصبحتوإدام!ها.الأصعر

مطر.قطرةشعكلعلىتسقط

الأكبرالماءقطراتأحجابممختلففإن،النظريةهذه

علىوبناءمنها.الاصغرالقطراتمنألصرعبصورةتسقط

ومنالصغرىبالقطراتتص!دمالقطراتهذهفإن،ذلك

فإذاالاندماخ.العمليةهذهوتدممما.إليهاتضمهاثم

إحدىفيكمأ5،مسافةالماءمنكبيرةقطرةسقطت

الويقة،وبهذه،قطيرةمليونمعهاتدمجقدفإنها،الغيوم

فيسقط،تحملهالهواءيستطيعلاثقلإلىالقطرةتصل

وتتحطمالمطر،قطراتشكلعلىالأرضعلىبعضها

رذاذ.إلىملم6عنقطرهايزيدالتيالمتبقيةالقطرات

السحابةارتفعتإذا،أعلىإلىالقطراتهذهوتتحرك

.الاندماجعمليةوتتكررأخرىمرةلسقطثم،بسرعة

معظمالنظريةهذهتفسر.الثلجيةالبلوراتنظرية

الأمطارتكونفعملية.المعتدلةالمناطقفىالتساقطمظاهر

ظاهرةمنحدوثاأكثرتعتبر،النظريةهذهعلىبناء

السحبفيالثلجيةالبلوراتعمليةتحدثإذ؟الاندماج

)درجةالمئويالصفرعنفيهاالهواءحرارةدرجةتقلالتي

الماء(.تجمد

قطراتالمسحبهذهمتلتضم،الحالاتمعظىاوفي

تدنيرغمالسيولةحالةفيتبقى،البرودةفائقةمياهمن

البلوراتوتكون.المئويالصفردونماإلىحرارتهادرجة

قطيراتعلىتحتويالتيالسح!علىتمطحقاليجةالبلوراتنظرية

الماء،بحارثفت!طبمعلالقطرةهذهمت!!وتتكود.الرودةلائقةماء

المتكونةاضلحيةاالبلورةوتتحد.الثلحيةالواةيسحىجسيمعلىوتتحمد

عمدماأمطارإلىالند!هذهوتتحول.الحليديةا!دل!التكودغيرهامع

.المئويالصمردرجةسأسحنهواءحلالمرالأرصرإلىتسقط

جسيماتشكلفيالسحبمنالنوعهذافيالثلجية

الثلجيةالنوياتهذهوتحتوي.الثلجنوياتتدعىمجوية

الرمادأو،التربةمنالصغرمتناهيةجسيماتعلى

ني.أجركاا

القطراتتتجمدعندما،الثلجيةالبلوراتوتتكون

درجةتنخفضفعندما.الثلجيةالنوياتعلىالبرودةفائقة

الماءقواتفإنأقل،أوالصفرتحتم44.إلىالحرارة

نأيمكنمعينةظروفوتحتأضب.انوياتبدونتتجمد

هذهوفيالماء.بخارمنرأساالتلجيةالبلوراتتتشحل

بدون،الجليديةالنوياتعلىبالترسبالماءبخاريبدأالحالة

السيولة.بحالةيمرأن

قربتشكلتالتيالثلجيةالبلوراتحجمويزداد

الماءبخاريترلسبعندماوذلك،البرودةالفائقةأعطراتا

لسقوطونتيجة.البلوراتهذهعلىالسحابةقطراتمن

اصطدامهطالممكنفمن،السحابةخلالمنالبلورات

فائقةالقطراتمعأو،البلوراتمنمكليرهاوانضمامها

الهواءلايعودحدإلىأجلورةاوزنيصلوعندما.البرودة

هذهومثل.السحابةمنتسقطحملها،علىقادرا

طبقاتخلالمرتإذاالمو،قطراتتصبحالبلورات

.المئويالصفرعلىحرارتهادرجةتزيدهوائية
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السحبتطعيميدعىماأوالاستمطار،تجاربوتقوم

التجاربهذهوفي.الثلجيةالبلوراتن!يةأساسعلى

عمللتعمل،السحبداخلكيميائيةموادعدةتوضع

فرصتحسينعلىأحياناأحمليةاهذهوتساعد.الثلجنويسات

الاستمطار.انظر:.الثلجيةالبلوراتتكون

بعدةالأمطارهطول!أثرالأمطار.كمياتفىالتباين

المائيةالمسطحاتواتساعكالارتفاع،مختلفةعوامل

فيالعوأملهذهوتساهم.الهوائيةوالتياراتوالتضاريس

الأرضية.الكرةعلىالأمطاركميةفيالاختلافاتتحديد

دوائرعندالأمطارسقوطمعدليزداد،عاموبشكل

المحاذيةالمناطقعندمنهاألاستواءخطمنالقريبةالعرض

المرتفعةالشمسحرارةتسببالاستواء،خطفعند.للقطبين

تتلقىالقطبيةالمناطقولكونالماء.منكبيرةكميةتبخر

يمستطيعولاباردفالهواءالشمسأشمعةمنقليلةكميات

أغريبةاالمناطقعلىوتهطلالماء.بخارمنكبيرةكميةحمل

المناطقمنالأمطارمنأكبركمياتالمائيةالمسطحاتمن

تبخرمنالغزيرةالأمطارمصدرويعود.القاراتداخلالجافة

والبحيراتكالمحيطات،القريبةالمائيةالمصادرمنالرطوبة

وسطصحراءفيالأمطارندرةسببويعود.الريونظم

البحر.عنالكبيربعدهاإلىرئيسيبشكلآمميا

منكمياتللرياحالمقابلةالجبليةالسفوحوتهطل

سببويعود.انخفاضاالأكثرالمناطقمنأكبرالآمطار

الرطبالدافئالهواءتساعدالسفوحهذهأنإلى،ذلك

برودةعلىيساعدمما،أعلىمستوياتإلىالصعودعلع!

وتعانيالأمطار.وتساقطالسحبتشكيلثمومنالهواء

الهواءلأن،الجفافالريحعنالبعيدةالمنحدراتمعظم

.الجبالقممفوقيمرأنبعدأقلالرطوبةمنكميةيحمل

سماو15.بينتتراوحكمياتتسقطآسيا،قارةففي

لجبالالجنوبيةالسفوحعلىالأمطارمنسما،005

معدليقل،الجباللنفسالشماليةالسفوحلكنالهملايا.

لمشويا.سم2هعنفيهاالأمطارسقوط

المناطقفيوبخاصةالموصعمية،الأمطارسببويعود

خلالتهبالتيالرياحإلى،المداريةالأقاليمقربالواقعة

الصيف.فصلفيلاتجاههامعاكسأتجاهفيالشتاءفصل

الرياحتعبر.ا!لوسميةالريماحالرياحهذهمثلوتسمى

وقد.غزيرةأمطارهطولمسببةآسمياجنوبالموسمية

واحدةسنةفيالمسجلةالأمطارمنكميةأكبرسقطت

قدرتحيثالهند،فيشيلونجقربتشيرابونجيبلدةعلى

عامأغسطسمنالواقعةالفترةخلالممم2)647بنحو

.أم861عاميوليوإلىأم086

تزدادالأمطاركميةأن،الجويةالأرصادعلماءويعتقد

نأويمكن.السببمعرفةمنيتمكنوالملكنهم،المدنفى

941الحمضيالمطر

أكبر،بسرعةالسحبتكونإلىراجعاالسببيكون

وأنظمةالسياراتتشغيلمنالصاعدالهواءسخونةبسبب

ملوثاتأنكما.بالشمسالمسخنوالإسمنت،التدفئة

لقطراتالتكاثفنوياتدورتؤديقدالمدينةفوقالجو

المطر.

التيالحمضيالمطرظاهرةأيضاالملوثاتوتسبب

وثانيالنيتروجينأكاسيدمعالرطوبةتتفاعلعندماتتشكل

منالكيميائيةالموادهذهوتنبعث.الكبريتأكسيد

هذهوتعمل.القدرةتوليدومحطاتوالمصانعالمركبات

بذلكمشكلةوالجداولالبحيراتمياهتلويثعلىالأمطار

المحاصيل،تتلفأنيمكنإذ،البريةالحياةعلىخطورة

الحمضى.المطران!:.والتربةوالغابات

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

الماءالصحراءالا!شمطار

المطرمقياسالطقصالتبخر

لماخاصفةلعاابةشطوا

بللوااقزخلرقولسحبا

الشفافةادصدبةالثدجحبيباتمنيتكونالثلجيالمطر

الموكرياتتكونوقد.ملمخمسةعنقطرهايقلالتي

تجمدبفعلوتتكون.الشكلمنتظمةغيرأو،كرويةالثلجي

المنصهرةالثلجيةالندفاتتجمدإعادةأوالمطر،قطرات

،المنصهرةالثلجيةالندفاتأوالمطرقطراتفتسقطجزئيا.

الهوأءمنطبقةعبر،الجويالغلاففىعاليةمرتفعاتمن

سطحمنبالفربالتجمد،درجةمنأقلحرارتهدرجة

حبيباتتصطدموعندما.ثلجيمطرإلىفتتحول،الأرض

حاداصوتاوتصدرترتدفإنها،صلببسطحثلجىمطر

قصيرا.وقتايستغرق

أوالرخوالبرديسمىالتساقطمنشكلوهناك

موأنهاويظنأحياناالمرءيخطئهاالتيالثلجيةالكريات

قطجراتتضربعندماالرخو،البردكريةوتتكون.ثلجى

كريةتكونوتكادعليها.وتتجمدثلجيةندفةالسحب

أنهاإلا،الثلجيالمطروشكلحجمنفسفىالرخوالبرد

فإنهذا،علىوعلاوة.شفافةهيمماأكثر،ومعتمةبيضاء

صلب.بصطحيصطدمعندمايتحطمقدالرخوالبرد

أووالجديدالأمطارعنيعبرمصطدحالحمضيالمطر

تتلوثالتىالأخرىالتساقطوأشكالالثلجيالمو

وتتشكل.والنيتريكالكبرشيكحمضىمثلبالحموض

مركباتمعالهواءفيالماءيتبخرحينالأحماضهذه

والمصانعالمركباتمحركاتتطلقها،معينةكيميائية

وقوداتحرقالتيالأخرىوالمصادرالقدرةتوليدومحطات
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المركباتوتشم!!.والزيتوالبترولالحجريكالفحم

وأكاسيدالكبريتأكسيدثانيللحمضأطكونةاالشائعة

فيوالجسيماتالحمضيةأخازاتاتصلوقد.النيتروجين

المطر.منخاليةفتراتخلالأ،رض1إلىالجويالغلاف

حمضيةملوثاتنفسهالوقتفيهيالجافةالموادوهذه

الحمضترسيبمصطلحالعلماءويستخدم.خطيرة

الجاثوالتلوثاشطبأخلوثامنك!!إلىللإشعارة

.الأرضعلىيتساقطالذيبالحمض

والأنهارأجحيراتاآلافالحمضيالترمميبلوث

مائيةحائساتوحياةسماكالأبحياةوأودى،والأودية

ربماالحمضياكترمميبأنالعلماءبعضويعتقد.أخرى

والمحاصيلأضماثي!!واوالجسورالمبانيعلىكذلكيقضي

مساحاتعلىالحمضيالترسي!ويقع.والتربةوالغابات

وسطرغربيوشمالاجةالشماأمريكاشعرقمنشاسعة

.أخرىمناطقفيمتفرقةوأجزاءآ!ميامنوأجزاءأوروبا

منذالريفيةالمناطقفيخطورةأكثرالمسألةأصبحتوقد

استخدامبسببتقريباالعشرينالقرنمنالخمسينيات

طويلة.مسافاتتنتق!!أنللملوثاتسمحمماطويلةمداخن

وذلكالحمضيةالملوثاتترمسيبتخفيفالمم!شومن

تطلقالتيوالنجتروجينأعبريتامركباتكمياتلتحديد

السبائطمنأنواععدةطورت،المثالسبيلعلىالجو.في

مداخنمنوالنيتروجينالكبريتمركباتلإزالة()الأدوات

البحيراتإلىالمناطة!بعضفيالجيروأضيف.المصانع

تبقىقدالمعادلةهذهول!س.الحمضيةالموادلمعادلةوالأنهار

مؤدية.جانبيةآثارلهاتكونوربماقصيرةفترة

الكنيسةفيدينيةلمسطقةالأساقفةكبيراووا!

المنطقةوتشتمل.الأخرىوالحنائسالكاثوليكيةالرومانية

الموانيحكمالعادةوفي.الأسقفياتمنعددعلى

محدودةسلطاتوله،الرئيسيةالأسقفيةتسمىأسقفية

الأساقفةكلوين!.الأخرىالأسقفياتأساقفةعلى

الشؤونفيمرتبةأرفعهماأنهعلىالمطرانإلىالآخرون

الشؤونفيلايتدخلالمطرانول!ش،بالمنطقةالخاصةالدينية

الكاثوليك،مانالررالمطارنةالبابايعينوأحيانا.المحلية

.المحدودةمناطقهمخارجللعمل

الرومانيةللكنيسةرومامنممهآمطرانهونفسهوالبابا

إنجلترا،كنيسةرأسفهوكانتربريمطرانأما.الكاثوليكية

وموان،أصممويديينااللوثريينيترأسأوبسالاأ!عاقفةورئيس

التقريبيالمقابل.اللوثريةفنلنداكنيسةيرأستوركو

يدعى،الأورتوذوكسيةالشرقيةالكنائسفيللموان

(.العاصمي)المطرانالمتروبوليتان

.المتروبوليتان،الأسقفان!:

-2871هـ،أ963-9821)خليل،نمطرا

بخليلاشتهر،موانيوسفبنعبدهبنخليلأم(.!94

الحديث،العربىالشعرفيأخجديدادعاةمنشاعر.مطران

بشاعرولقب،ولبنانمصربينتنقما!وصحفيوكاتب

وتتلمذبيروتإلىوانتقل،للبنانبعلبكشيولد.القطرين

إبراهيم.الشيخواخيهاليازجيلخليل

فقصدعادثم،الجنوبيةأمريكاإلىثمفرنسا،إلىرح!!

أنشأثملبفئسنين،الأهرامجريدةتحريرفتولىمصر،

ناصرالتيالمصريةالجوائبجريدةوبعدهاالمصريةالمجلة

مرآةوصنف.الوطنيةحركتهفيكاملمصطفىبها

إبراهيمحافظمعواشتركالعامالتاريخملخصفيالأيام

في،الفرنسيةعنالاقتصادعلمفىا!لوجزترجمةفي

عنأشهرهارواياتعدةالعربيةإلىنقلأحزاء.خمسة

ومندشكسبير،البندقيةتاجر؟عطيلبمهاملت:الإنجليزية

لكورني.السيدالفرنسيه

ديوان-أجزاءأربعةإلىقسمهديوانفيشعرهحمع

وهووالإرادة،للشبابالحكمةكتابوآلف.الخليل

.أم529عامالحكمةينابيعومن،النفسأدبفيفصول

وإطلاقشعرهفيالنظرإعادةمطرانعنعرف

ومشاعرهم.الاحرينأحالمميسعبرومشاعرهعواطفه

فيالعضويةللوحدةالدعوةإلىالسابقينمنوكان

التجديدمبدأعلىنصديوانهمقدمةوشي،العربيةالقصيدة

ولاتحملهبعبدهناظمهليسشعر"هذا:قالحيثشعرهفي

أجملومن".قصدهغيرعلىالقاشيةأوأ!زناضرورات

وحالتهالطبيعةمظاهربينفيهارلطالتيالمساءقصائده

:-يقولإذالموحشةالنفسيةورؤيتهالمترديةأ!محيةا

وعلةالبلادفىطوافىعبث

لاسشمفاءمنفايعلةفى

متفرذبصبابتىمتفرد

بعنائىمتفردبكآبتى

خواطرياضطرابالبحرإلىشاك

الهوجاءبرياحهفيجيبني

لىوليتأصمصخرعلىثاو

الصماءالصخرةكهذيقلبا

مكارهيكموجموجينتابها

أعفائىفيكالسقمويفتها

ضائقالجوانبخفاقوالبحر

الإمساءساعةكصدريكمدا

معالقديمالشعرعلىثار"مطران:حسينطهعنهقال

عنفأعرض.تعجبهفلمالقدماءطريق!علكوقد،المجددين

لامجدداإليهيعودأنوحاولإليهفعاداضطرثمالشعر،

مقلدا".
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مصر.فيأم219سنةتكريمياحتفاللهأقيموقد

احبها.التيالمدينةبعلبكإلىرفاتهونقلالقاهرةفيتوفى

عليهاالقماشمنالشكلمربعةصغيرةقطعة6المطرر

همالسنكباركان.الإبرةشغلمنوحداتأوعينة

منأنماطتسجيلفيالإبرةشغليستخدمونالذين

عشرالسادسالقرنمنذولكن،الزينةأشرطةأوالتطريزات

للتمرينالإبرةشغلممارسةفيالفتياتبدأتالميلادي

.المهاراتوإفلهار

وأالصوفعلىتطرزملونحريرمنتصئالمطرزة

منسوجكتانعلىتويزوحدأتأوالكتاننسيجمنقيم

وأرقاماحروفاالفتياتتوزالأحيانبعضفي.بإتقان

فنيةخبرةعلىللحصولوذلكشعرومقاطعمأثورةوأقوالآ

وعمرهااسمهاالفتاةتضيفاخرىأحيانوفى.متعددة

منالعديدفيظهرت.الموزةفيهأنجزتوالتارلإلذي

لبعفونصوصوأزهارلطورمعقدةتطريزاتالمطرزات

.صغيرةإنسانيةوأشكالبلالحكم

تامتمدرسىواجبوهي)أعلاه(،الألوانرائعةمطرزةلوحة

الشعبية.للفسودممتازامثالآوتعتبر،طالبةبتطريزه

القرنبدايةفيوالوصاياالأدبفيالمطرزةذكرورد

الأنماطمنالعديدإنتاجتمولقد.الميلاديعشرالسادس

القرننهاياتحتىالمتحدةوالولاياتأوروبافيوالأشسكال

منوالأفرادالمتاحفمنعددالآنويمتلكعشر.التاسع

.للمطرزاتقديمةنماذجالهواة

م(.3121-4311هـ،016-)538المطرزي

السيدعبدالمكارمأبيبنناصرالدينبرهانأبوالفتح

فيوالنحوالأدبعلماءمنعالم.الخوأرزميالمطرزي

قالويرقمها.الثيابيطرزمنإلىنسبة،والمطرزي.عصره

كانأمبنفسهذلكيتعاطىكانهلأعلمولا:خلكانابن

له.فنمسبذلكيتعاطىمنابائهفي

البلدةفيخوارزمعاصمةالجرجانيةفيالمطرزيولد

قيلولذلك.الزمخشريجاراللهأبوالقاسعمفيهاماتالتي

طريقته.علىكانوقدسيمالا،الزمخشريخليفة:له

فيهاعلومهوتلقىفيهاولدالتيمدينتهفيالمطرزينشأ

حلقاتعلىاختلفبلالعلمطلبفييرحلولمأيضا.

والنحوالفقهبدراسةوأهتم،خوارزمجرجانيةفيالدرس

بالفارسية،العلماءألفهمافقرأالفارسيةاللغةوأجاد،واللغة

فيمذهبهوالتزم،حنيفةأبيالإماممذهبعلىوتفقه

كبيراوالبلاغةاللغةبعلمالمطرزياهقماموكان.الفروع

اللهرسولبحديثأهتمكذلكوتأليفا،وتدريسادراسة

فقدالنحوأما،مؤلفاتهفيبالاستشهادعليهواعتمد!!صد

منصبايكنلمالتأليففياهتمامهأنإلاوأفاد،فيهأجاد

قليلا.إلافيهيؤلففلم،عليه

عنه،أخذ،جرجانيةعلحاءمنعبدالسيدوالدهوكان

.أشعارهمنشيئاوذكر،كتبهفيآراءلهوأورد

طريقه،فيبغدادونزل،للحجهـذهب106سنةوفى

فأخذواوالأدباء،الفقهاءمنجماعةمعلقاءاتلهفكانت

إلىوآدابهااللغةعلومفىبارغافاضلافقيهاكان

وقدالشعر،ينظموكان،الفارمميةاللغةإجادتهجانب

بفضله،تشهداثارافخلف،بلدهفيوالتعليمللإفتاءتصدر

ثلاثمائةمنبأكثررثيأنهذلكعلىيدلحسنا،وذكرا

بالفارسية.القصائدهذهوبعض،وفاتهبعدقصيدة

فيوألف،واللغةالبلاغةفيجليلةآثاراالموزيخلف

وكانالنحو،علمفيالمصباحسماهصغيرا،كتاباالنحو

الشراحبهاهتبموقد،المتعلمينعنايةمح!!الكتابهذا

ومن.الاربعينيقاربماالمعروفةشروحهبلغتحتى

وهو،الحريريمقاماتشرحفىالإيضاحأيضا:مؤلفاته

كتابوهوبمالمعربالفوائد.كثيرالحجمكبيركتاب

فيا!لغربعليهأطلقكتابفيواختصره،اللغةفيمطول

كتابوهو،القناعتحتحويلماالإقناعبمالمعربترتيب

فيرط!لودالبديع.علمفىالربيعزهرأيضا،اللغةفي

السابقين.كتبلبعضوشروحوالبلاغةواللغةالنحو

م؟(.-975؟أهـ؟،42-؟)طريصبنمطر!

فيعداده،قدوةمحدثإمام.الكوفيطريفبنمطرف

وقال.بهالإعجابشديدعيينةابنكان.التابعينصغار

منأفضلعجمياولاعربياأعرفما:عليةابندواد

كذبتأنييسرنيما:مطرفوقال.طريفبنموف
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أصحابلمطرفوروىومافيها.الدنيالىوأنيكذبة

.خلافوفاتهوفي.وغيرهمالستةالكتب

أشغالوفىالمساميرلتتبيتتستعملأداةالمطرقة

المطرقةاضجاروناويستخدم.الأخرىوالموادالمعادن

لخلعطرفيهاأحدفيمخلبذاتمطرقةوهيانحلبية،

منأخرىأنواعوتوجد.مسطبمآخروطرفالمسامير،

والمطرقةالبناءومطرقةالحجارةمطرقةمنها:المطارق

المطرقةأيضاتسمىالتيالميكانيكيومطرقةالخفيفة

الوجه.كروية

"!!حهد.ىمض،لفو!ساء!طرقة
هـ-هـ

المطارقأنواع

والمس!ف.متوعةسأع!الللقياموأشكالأححاملعدةتصكشا!طارق

يؤحداأديحصأ!اصيادعسصرادالحيدوالتوارلىاططرقةالمقمضالمريحة

قة.ا!طاحتيارعدالأعتباراب!ت

فيوتستعملبالقدرةتعملمطرقةالبخارمطرقة

لضغطنتيجةالمطرقةرأسيرتفع.أطمعادنالثقي!!الطرو

متصلةأسطوانةمنالأسفلالجزءفييدخلالذيالبخار

يطلقالمطلوبللارتفاعالمطرقةتصلوعندما.بالرأس

أعلىفييدخلالذيالبخارويزيد.الموقةوتسقطالبخار

التيهيالسقوطوسرعة.سقوطهاسرعةمنالأسطوانة

لينوتتراوحالبخاريةالمطارقأوزانوتختلفقوتها.تحدد

متريا.طنا06وكجم45

البخاريةكالمطارقالساقطةالبخاريةالمطارقترفع

فيالأخرىاأجمخاريةاالمطارقعنتختلف!أنهاإلا،العادية

البخاريةالمطرقةحتشفاوقدوزنها.بقوةتسقطكونها

.أم983عامناسميتجيمسالألمم!صلنديوالمصخالمهندس

.المعادنطرقأيضا:انظر

أطزبائن.والمشرولاتالمأكود!تفيهتقدممكانالمطعم

السفربمطرقحوانبعلىالأمربدايةفيالمطاعمالشغيلتم

حيويتهم.وا!شعادةللراحةالتوقفمنالمسافرونأجتمكن

الشوارعفيمكانكلفيتكونت!صادالمطاعمفإناليومأما

والمطاراتالفنادقوفي،المزدحمةوالطرقالهادئة

المتنزهاتفيوكذلك،والقطاراتالحافلاتومحطات

.التسوقمراكزوفيالمكاتبتضمالتيوالمبانى

.الطعامخدمةصناعةفيالأكبرالجزءالمطاعموتشكل

بيوتهمخارجللناسالطعامتقدمالتيالمحلاتوتش!!ل

والمستشفياتالمدارسفيهابما،أ!شاعةاهذهمنجزءا

.والسجونوالمصانع

المطاعم:منرئيسياننوعانهاك.المطاعمأنواع

الخدمةمطاعم2-.الطاولةعلىالخدمةمطاعم-أ

السريعة.

هذهمعظمفييوجد.الطاولةعلىالخدمةمطاعم

يقوم)نادل(مضميفأو،المطعملعمالرئيسالمطاعم

قائمةوإعطائهم،الطاولاتعلىالزبائنجلوسبترتيب

طلباتهم،بتسجيلالندلأحدويقومالموجود.الطعاملأنواع

تكونماعادةالمطاعمهذهومعظما.لهمالوجبةوتقديم

وبأسعارالطعاممنمختلفةأصنافامعظمهايقدمعائلية

مناسبة.

يكونماومنها،المطاعمهذهمنأخرىأنواعهناك

بتقديمتتميزالتيومخها،الناسمنمعينةبجنسيةخاصا

بعضالأولىالمطاعموتقدم.الطعاممنمميزةأصناف

وأالعربيةالبلدانمأكولاتمثلماببلدالخاصةالمأكولات

الشعوبمنبشعبالخاصةالمأكولاتأوالهند،أوالصين

المطاعمهذهمعظموتقدم.الغربيةأوأحشرقيةاالمطاع!مثل

أما.أخرىأماكنإلىأوللبيتتؤخذسريعةوجبات

وجباتتقدمالتيوتلك،الطاولةعلىالحدمةمطهاع!تشملاللطاعم

معتدلة.أسعاروداتسريعة
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فتقدم،الطعاممنمميزةأصنافبتقديمالخاصةالمطاعم

.الطهاةكباروصفاتفيهابماوالغربيةالشرقيةالأطعمة

معظممنبكثيرأغلىالمأكولاتهذهأسعاروتكون

.الأخرىالمطاعمفيتقدمالتيالطعامأصناف

تقديمعلىالطاولةعلىالخدمةمطاعمبعضتعمل

الطعامأصنافجميعتوضعحيث(.)بوفيهالمفتوحةالمأدبة

تناولفىأنفسهمبخدمةالزبائنويقوم،كبيرةطاولةعلى

للزبائن.المشروباتالعمالأحديقدمأنويمكن.يرغبونما

يقومبينماالرئيسيةالوجبةالعماليقدم،المطاعمبعضوفي

المفتوحة.الوجبةمنوالحلوىالسلطاتبتناولالزبائن

السعرذاتالوجباتتقدم.السريعةالخدمةمطاعم

مختلفةأصنافايقدممنهاوكثير.السريعةوالخدمةالمعتدل

والكبابوالهامبورجرالمشويةالبطاطسمثل،الأطعمةمن

وشرالالبطاطسوالسمكوالبيتزاالمقليوالدجاج

ندويتشات(.)الساوالشطائر

يأكلونالذينالناسبأنالأغذيةخبراءبعضويعتقد

متوازنة.بحميةسمتعونلا،المطاعمهذهمثلفىعادة

الأغذية،فيخبراءتستخدمالمطاعمهذهبعضولكن

تزود،المحدودةأطعمتهمقائمةأنعلىالتأكيديحاولون

علىالعسريعةالمطاعموتشتمل.اللازمةبالتغذيةالشخص

خارجلأخذهالأكلتقدمالتيوالمطاعم،الكافتيريات

ويقوم،طاولةعلىالطعاموضعشمالكافتيرياوفي.المطعم

تقديمفيالمقاهيوتتخصص.نفسهبخدمةالزبون

الكعكتقدمأنيمكنكما.والباردةالساخنةالمشروبات

تقومالسريعةالمطاعمبعضأنكما.الخفيفةوالوجبات

الطلب.حمسبالختلفةالأماكنإلى،الطعامبتوصيل

مطعمسلسلةتتكونالامتياز.وحقالمطاعمسلسلة

شركةأوواحدشخصيملكهاأكثرأومطعمينمنما،

يحققعندماواحدشخصالسلسلةويؤسس.واحدة

عمله.تو!ميعفيويرغب،الأولالمطعمفينجاحا

يمنحامتياز،باعطاءالمتعلقةالاتفاقاتمعظموفي

شركةأوآخرلشخصالامتيازحقالمشهورالمطعممالك

ومقابل.نفسهالاسميحملمطعموتشغيللامتلاكأخرى

المالكيحصلالامتياز،بحقوالمسمىالممنوحالحقهذا

فإن،الحالاتمعظموفي.الثانيالماللثمنرسوماالأصلي

للمالكالمطعمدخلمنمعينةسنويةنسبةيدفعالمشتري

منعددعلىالمشترييحصل،ذلكومقابل.الأول

الاستشاراتتقديمفيهابما،الأولالمالكمنالخدمات

للمشترييمكنكما.الإدارةعلىالتدريبوبرامجالمالية

بالمالكالخاصةالتجاريةالعلاماتوالمنتجاتيستخدمأن

بهايقومالتيالإعلاناتمنيستفيدأنهكما،الأصلي

للمطعم.الدعايةعملفيالأصليأكالما

الموأدأوبالماءمملوءةمعدنيةأسطوانةالحريومطفأة

يمكنالمطفأةوهذه.الحرائقلإخمادتستخدمالكيميائية

فيرئيسيةبصورةوتستخدمتشغيلها،السهلومنحملها

اللهب.ألسنةتنتشرأنقبلالصغيرةالحرائقإطفاء

النوعويتوقفبمالحرائقإطفاءأجهزةمنالعديدوهناك

ويقسم.إخمادهالمرادالحريقدرجةعلىيستخدمالذي

د،ج،بأ،-فئاتأربعإلىالنيرانالحرائقمكافحةخبراء

المشتعلة.المادةعلىذلكفيمعتمدين-

مثلللاحتراقالقابلةالعاديةالموادأ-الفئةوتشمل

-بالفئةوتشتمل.الخشبأووالمطاطوالأوراقالأقمشة

للاشتعالالقابلةالسوائلأوللالتهابالقابلةالغازاتعلى

الفئةتحتويندرج.البترولأوالدهونأوالطعامزيوتمثل

أدواتأيةاوالكهربائيةالمفاتيحأوالمحركاتمنكلج-

الفئةأما.كهربائيتيارفيهيسريأخرىكهربائية

.المغنسيومرقائقمثلللاحترأقالقابلةالمعادنفتضمد-

الفئةتوضحالحرائقإطفاءأجهزةمعظمعلىعلامةوتوضع

فيها.استخدامهايمكنالتيالفئاتأو

إطفاءأجهزةإلىدالفئةتحتتندرجالتيالحرائقتحتاج

الإطفاءأجهزةمعظملكنبعينها،لمعادنتصممخاصة

أربعةإلى-محتوياتهاضوءفي-تقسيمهايمكنالأخرى

مسالغازمطافئ3-رغوية2-مائية-أ:رئيسيةأقسام

جافة.كيميائيةمطافئ-4

التيالحرأئقلمكافحةتستخدم.المائيةالحريقمطافئ

جيداموصلاالماءويعتبرفقط.أالفئةتحتتندرج

يشتملحريقإخمادفياستخدامهينبغيلالذاللكهرباء،
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425الطبيالمطهر

التىالجميلةريشهابألوانالمطموططيوروتتصف

بينطولهاوشراوح.والبنيوالأخضروالأسودالأزرقتشمل

فيمنفردةبصورةالطيورهذهوتعي!.سم5و.71

فيأعشاشسهاالطوربعفهذهوتبني.المظلمةالغابات

التيالممراتفىيبنيهامعظمهاأنإلاالصعخور،شقوق

أنثىوتضع.الأرضأوالأنهارضفافعلىيحفرها

طيوروتتغذى.بيضاتأربعإلىثلاثمنالمطموط

والفاكهة.والزواحفبالحشراتالمطموط

الحية.غيراللأشمياءعنالجراثيمتبيدمادةكلالمطهر

الناسيستعملها،قويةكيميائيةموادالشائعةالمطهراتوأغلب

والأواني.والأدواتالمرضىوغرفوالفرشالملابسلتنطف

وتضاف.للروائحمزيلةموادالمطهراتبعضوتتضمن

فيوالمساعدةللتعقيمالمطهراتمنالعديدإلىالمنظفات

الطبيةالمطهراتتسمىمطهراتوتستخدمالمواد.تنظيف

الحي.النسيجعلىالموجودةالجراثيملقتل

شمبكةإلىتضافعندمافعاليةأكثرالمطهراتوتكون

فيوالمساعدةالجراثيملقتل،الصحيالصرفومياهالمياه

فىالجراثيمانتشاروقففيأيضاوتساعد.الأوبئةتفادي

دورأو،الأخرىالصحيةالمؤسساتوباقيالمستشفيات

العامةالمنزليةالمطهراتفإنحالكلوعلى.المصحات

بالماءالغسيلأنكما.المرضانتشاروقففيأهميةذات

نفسها.المطهرفعاليةلهوالصابون

،الكحول-ا:المهمةالمطهراتوتتضمن

الهيبوكلوريت3-والغلوترألدهايدالفورملدهايد-2

زيتمطهرات6-الفينولات5-اليودحاملات-4

الرباعية.الأمونيوممركبات7-الصنوبر

يستعملوالإيزوبروبيليالإثيليالكحولمثلالكحول

يستعملالما!يفيوكان.الطبيةالحرارةمقاييصرلتطهير

والمطاطية.البلامشيكيةالأدواتلتنظيف

وسريعةقويةمطهراتوالغلوترألدهايد.الفورملدهايد

الجراحيةالأدواتلتطهير،المسششفياتفىتستعملالمفعول

الطبية.الأجهزةوباقي

المكلور،والجيرالكلور،مبيضاتيشمل.الهيبوكلوريت

الروائح،ومزيلاتالمنزليةللمطهراتشائعةعناصروهي

الصرفمياهومعالجةالماءتطهيرفيأيضاوتستعمل

الطبخ.أوانىولتطهيرالصحي

وتستعملاليود.تتضمنمركباتاليودحاملات

الأدواتولتطهيرالمستشفياتفيالواسعةالصطوحلتنظيف

.الطعامتحضيرفىالمستعملة

والكريوزوت،الكربوليكحمضتشملالفينولات

أرضياتلتطهيرويستعمل.الكلوروفينوسداسى

والسطوحالمياهودوراتالقمامةوصناديقالغرف

.لأخرىا

المنظفاتمعتمزجماغالباالصنوبرزيتمطهرات

ولهاالحماموأقساموالجدرانالغرفأرضياتلتنظيف

الصنوبر.رائحة

منالعديدفينجدهاالرباعيةالأمونيوممركبات

بمثابةوتستخدم،المنزليةالاستعمالاتذأتالمنظفات

سواء.حدعلىومنظفاتمطهرات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الطبيالمطهوالكريوروتيدالفورملدها

الجورائحةملطفالكلورالكريرول

علىنموهاتوقفأوالجراثيمتقتلمادةالطييالمطهر

بمالخاطيةالأغشيةأوالجلدوتوضحكلى.الحيةالأغشية

تكونأنويجب.بالعدوىالإصابةمنعفيلتساعد

درجةمعالجراثيملقتل،القوةمنقدرعلىالطبيةالمطهرات

الحساسة.الأغشيةبهاتتأذىلابحيثالاعتدالمن

والمضاداتالمعقماتعنالطبيةالمطهراتوتختلف

الجراثيملقتلتستخدمموادكيميائيةفالمعقمات.الحيوية

الحيويةالمضاداتتستعملبينما،الحيةغيرالملأشياءالملوثة

وقوعها.بعدالعدوىلعلاجدواء

الطبيةالمطهراتمنمئاتهناك.الطبيةالمطهراتأنواع

والمساحيقوالمراهمالفمغسيلومستحضراتالدهاناتمنها

والمحاليلوالصابون)الشامبو(الشعرغسيلومستحضرات

علىالمنتجاتهذهمنواحدكلويحتوي.والرشاشات

الكحولوتشمل.للجراثيممبيدةمطهرةكيميائيةمادة

واسمالسلوالفينولاتوالزئبقياتاليودوحاملاتوالأصباغ

نوعيةعلىومقدارهاالكيميائيةالمادةاستعمالويعتمدأميد.

تركيبها.فيتدخلالتيالمطهرةالمستحضرات

مطهراتالأطباءيستعمل.الطبيةا!لطهراتاستعمال

قبللتعقيمها؟مرضاهموجلودأيديهملغسلخاصةطبية

الجروحبرشيقومونكما.الجراحيةالعملياتإجراء

لتلوثها.منعا؟المطهرةالسوائلبرشماشماتالخطيرة

الأوليةالإسعافاتفىالطبيةالمطهراتوتستعمل

وغيرهمالأطباءمنكثيراأنغيروغيرها.القطعيةللجروح

استعمالجدوىفييتشككونالصحيةبالشؤونالمعنيينمن

بغسلالاكتفاءفيهيمكنالذيالوقتفى،الطيةالمطهرات

الطيةالمطهراتمقاميقومالذيوالصابونبالماءالجروحهذه

وصفاتأوطبيةإرشاداتإلىعليهاالحصوليحتاجلاالتي

الطبي.للعلاجالخطرةالإصاباتأمرويترك،دوائية

فيللجراثيمالمضادةالكيميائيةالموادتتسببوقد

الالتهاباتتشملجانبيةاثارإحداثفي،الطبيةالمطهرات
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وأكالحساسية،الاضطراباتمنغيرهاأوالموضعية

المطهراتسلامةعلىالختصونويؤكد.الجلديةالتشوهات

صحيحة.بطريقةاستعمالهاتمإذا،الطبية

والنبيذالخليستعملونالناسظل.تاريخيةنبذة

قبلطويلةلفترات،عام2و005منذطبيةمطههرات

الجراحونولاحظ.أاللأمراضاتسببالتىالجراثيماكتشاف

الجراحيةالعملياتمواضععلىيطرأماعديدةقرونمنذ

رائحتهايجعلفسادمنالمضمدةكيرالمحارب!توجروح

الروائحتلكيمنعواوأحص.المتعفنةالأسماككرائحة

الموادمنلالعديدالمتقيحةالأغشيةيعالجونأخذواالكريهة

الطبية.بالمطهراتبعدفيماعرفتالتي

الكحولمادةاكتشاففضلالعربللعلماءكان

(م239هـ،131)تالرازيأنالمعروفومن)الفول(،

التيالمراهمتركيبفيالزئبقا!شخدامأدخلمنأولكان

ابتكارفيالفضللهكانكما،الجروحتطهيرفيتستخدم

واسحكريةالنشويةالموادمنالكحوللتحضيرطريقة

شاعذلكبعد.الجروحتطهيرفيواستخدمهالمتخمرة

وزيتوالقاروالقطرانوالزئبق،الكحولاستعمال

علىالفائقةبقدرتهالسوائلهدهبعضاتسموقدالتربنتين.

ونتيجة.الأنسجةعلىالسيئةاثارهتركوإن،الجراثيمقتل

ولكن،العدوىمنينجونالمرضىمنكثيركانلذلك

.المطهراتبتلكالعلاجمنيموتونبعضعهمكان

طبيبنجحالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي

مطهرتركيبفيسيميلويسفيليبإجنازيدعىمجري

الجير،كلوريدمنالتركيزمتوسطمحلولعنعبارةطبي

هذاالأطباءواستعمل.الولادةعملياتأثناءالعدوىلمنع

لتلوثمنعاالعملياتقبلأيديهملغسلبعدفيماالمحلول

منالستينياتمنتصفوفي.المعديةبالجراثيممرضاهم

السيرالإنجليزيالجراحكانالميلاديالتامئكلشرالقرن

فيالطبيةالمطهراتاستعم!!منأولليسترجوزيف

موضعلتطهيرالكربوليكحمضباستعمالقامإذ،الجراحة

وليسترسيميلويسالطبيبينجهدأصبحوهكذا.الجراحة

الطيةالمطهراتمنالعديدتركيبهديهعلىتمنموذجا

كصبغةالمطهراتهذهوبعضالتأثير.قويةالتركيزخفيفة

.الانإلىالاستعمالشعائعمازال،والكحولاليود

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حوري!السيرليستر،الكحولحمض،اجوريكا

!وصوملىالويزيواحينرولهيداكسيدليرو

المطهرالعر!عدالعلومإحار!يليب!سيميلويس،

اجودا)الصيدلة(والمسلحينالطب

الطيف.مقياسانظر:.المطلا!

.الصوتبممةانظر:.الصوتمطيا!

تستخدمالمحكمالمقوىالورقمنقطعةاووو!

تعملأوالبريد،فيلإرسالهاأخرىوأوراقللرسالةمغلفا

لصناعةيستخدم.والضياعالتلفمنالأوراقحمايةعلى

ذلكوبعدمفتوحا،منهاجانبيتركمطويةورقةالم!وف

إدخالبعدالمظروفيغلقربمالأنهالجانب!ذايصف

الإحكامالذاتيةالمظاريفوتستفيد.فيهالأوراقأوالرسالة

عاموفيللتلصيق.ترطيبإلىلايحتاجصمغمن

آلةأولاختراعامتيازنيويوركمدينةفىمنح،أم984

جونمنحأم،898عاموفي.المظاريفلصناعةناجحة

منقللتحديثةمظاريفالةاختراعامتيازشميرمانإيمز

المصمغة.المظاريفصناعةتكلفة

السمعاني،ابنانظر:السمعالي.بنالمظفرأبو

المظفر.أبو

المظفر.أبو،هبيرةابنانظر:.هبيدةبنالمظفرأبو

المظفر.،التبريزيانظر:.التبريريالمظفر

)التحطجط(.المسجدان!:المسجد.مظلات

والشمس.المطرمنالناستقيأداةالشمسيةأوا!

إطارعلىمشدودةالقماشمنمستديرةقطعةمنوتتكون

الحاجةتنتفيعندماالإطارطيويمكن.مركزيةبيدمتصل

منللوقايةقديماتستخدمالمظلاتكانتوقد.المظلةإلى

الثقافاتمنكثيرفيكانالمظلاتاستخداملكنالشمس

،المثالسبيلعلى،بابلوفيالقديمةمصرففي.للمكانةرمزا

والنبلاء.الملوكلطبقتيإلاالمظلاتباستعماللايسمحكان

فيالمطرمنللحمايةأولاالمظلاتامشعمالشاعتم

منالمصنوعةالثقيلةالمظلاتكانتحيثعشرالثامنالقرن

وطوالأوروبا.فىالامشعمالشمائعةالزيتيوالقماشالخشب

والمزخرفة،الخفيفةالمظلاتأصبحتعشر،التاسعالقرن

الزيمستلزماتمنالباراسولوالمسماة،الشمسمنالواقية

منلكثيروكان.المتحدةوالولاياتأوروباسيداتبينالأنيق

وأغطط،حوتفكعظمأوالمعدنمنإطاراتالمظلاتهذه

شائعةوبقيت.وهداباتبمخرماتحوافهامحلاةالحريرمن

العشرين.القرنعشرينياتحواليحتىالحالهداعلى

منللوقايةأساساالمظلاتتستحدم،هذهأيامناوفي

المظلاتمعفمأوتصنع.المتساقطةوالثلوجوالمطرالشمس

وأمنقوشبقماشوتغطىبلا!حتيكيةأومعدنيةبإطارات

بألوانالمظلاتوتتوافر.شفافببلاستيكأومنقوشغير
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حقائبليناسبللطىقابلمنهاالكثيرأنكما،متنوعة

.الأوراقمحافظأواليد

دتخففتستخدمأداةالباراشوتأوالهيوطمظلة

يأأو،الطائرةمنشيءأيأو،الإنسانسقوطسرعة

مبادئعلىالهبوطعمليةوتقوم.الارتفاعشاهقمكان

منالساقطالجسمتتجاذبانقوتانفهناك.بسيطةعلمية

فالجاذبيةالهواء.وجاذبيةالأرضجاذبيةهماالفضاء،

جاذبيةأما.الأرضنحوالساقطالجسمتجذبالأرضية

الجاذبيةكانتولما.لأسفلالجسمحركةفتقاومالهواء،

يستطيعماكلفإن،الهوائيةالمقاومةمنقوةأشدالأرضية

ويساعد.الجسمسقوطسرعةتخفيفهو،فعلهالهواء

كلماولذاالهواء.مقاومةعلىكثيراالمظلةوممادةاتساع

للهواءمقاومتهاأصبحتأكبر،الوسادةمساحةكانت

.السقوطفيبطئاأكثرثمومنأشمد،

لمظلةاءجزاأ

يسح!فعندمالتمديد.بمطءالقافزالشخصالرياضيةالمظلةتنزل

تفئالتيالمظلةقبةوتسحبالمرشدةا!لظلةتفتحالمظلةحبلالشخص

ثواد.حلال

المرشدةالمظلة

الانتتاركيس

التعليق-حط

-3السمباضوجيهاحط

أالمراح

العلوياحيها9!رحط

---ص-الممتسلى

المظلاتاستخداممنشأكان.الواقيةا!لظلةاستخدام

وبعدبالغاز.معبأةبالوناتمنالهبوطأمكنعندما،الواقية

للهبوطالهبوطمظلاتاستخدمت،الطاراتصناعةتقدم

الفضاء،فيالطائرةتحطمحالةمثل،الطوارئحالاتفي

الموادأوالمعداتمنشمحناتلإلعمقاطاممتخدمتكما

طريقعنوالأدويةالأغذيةتسقطفالطائرات.الختلفة

وسائلطريقعنإليهاالوصوليتعذرأماكنفيالمظلات

ألمجالفيالهبوطمظلاتاستخداموتطور.عاديةنقل

فقد.العشرينالقرنمنالأربعينياتخلالالحربي

المظلاتجنودوالألمانالحلفاءجيوشمنكلاستخدمت

وتقومأم(.49ء-1)939الثانيةالعالميةالحربخلال

للتوقفأداةالهبوطمظلاتبامستخدامالطائراتبعض

أيضاالهبوطمظلاتوتستخدم.الهبوطلدىالمتدرج

الجو.فيطائراتالأرضإلىتنزلهاالتىالصواريخلالتقاط

ال!وطبمظلاتالقفزيستخدم،الحديثالعصروفى

.بالمظلاتالقفزويسمىالمشعراضيةألعاباأورياضة

يقومالذيالمظلةجزءيسمى.الهبوطمظلةأجزاء

سنواتخلالبالمظلاتوكان.الوسادةالهواءبحجز

تتخذالتيبالمظلاتأشبهبدت،دائريةوساداتطويلة

أضحتالحاضر،الوقتوفىالمطر.أوالشمسمنللوقاية

.الطائرةبجناحأشبه،الشكلمستطيلةالوساداتمعظم

للهواءللسماحمجزأةقطعمنالوسادةمقدمةوتتكون

يجعلهامماالوسادةالهواءويضخمفيها.بالدخول

فضائية.حشيةمثلمتماسكة

التيالمستطلةالهبوطمظلةعادةالمظليونويستخدم

مظلاتمنكثيرويبلطولعرضها.ضعفطولهايبلغ

الهبوطمظلاتحمولةوتبلغ.م8.6و.43بينماالهبوط

شحناتلحملالحاضرالوقتفيالمستعملةالدائرية

مظلاتوسائدوكانت.م03حواليألمماسا،البضاعة

منتصنعأضحتثمالحرير،منقديماتصنعالهبوط

القرنأربعينياتبدايةمنذثمنهورخصلمتانتهالنيلون

.الميلاديالعشرين

النيلونقماشمنمصنوعةحاويةعلىالوسادةوتوضع

أوتادتسمىخاصةأوتادعلىالحاويةوتحمل.السميك

وتتصل.الحاويةقفلإلىتؤديالتيوهى،ا!لظلةفتح

الذيالمشدبومماطةالأصليةالهبوطمظلةبجسمالحاوية

قواطعويصل.والقدمينالكتفينلضمملائمةيجعلها

.بالوسادةالمرتبطةالتعليقبخطوطالمشدالمرافعتسمى

مع،فحعسبالأصليةالهبوطمظلةالمظليونويستخدم

.الطوارئحالةفيالاحتياطيةالهبوطبمظلةالاحتفاظ

الهبوطمظلةخلفعادةالاحتياطيةالهبوطمظلةوتوضع

اللأصلية.
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بفتحعادةالمظلىيقوم.الهبوطمظلةتعملكيف

.الهبوطمكانمنم075حواليبعدعلىالهبوطمظلة

خارجا.ليجذبه،الهبوطمظلةجرابسيربوفويمسك

فتححبليخرجبالهواء،سريعاالهبوطمظلةانتفاخولدى

وإذا.الخارجإلىالوسادةجاذباالحاويةمنالهبوطمظلة

سانحةالفرصةتكونبوظيفتها،المظلةتقملمأنحدث

،الوسادةفتحبعد.الاحتياطيةالهبوطبمظلةللاممتعانه

وتبل.تقريبادقائقثلاثالأرضإلىالهبوطيستغرق

أ!ساعة.افيحصم32حوافيالهبوطمظلةحركةسعرعة

التوجيه،خطوطجذبالهبوطمظلةلراكبويمكن

أويسرة.يمنةلإدارتها

منسرعةأكبرأ!شكل،االمستطيلةالهبوطومظلات

ارتدادهاالميسورمنليسثمومن،الدائريةالهبو!أمظلات

مظلاتتهبطولالمثل،.مضادةرياحمواجهةلدىللوراء

أ!بوطامظلاتمنأسرعالضكل،المستطلةالهبوط

نأالهبوطلدىأ!موطامظلةلراكبويمكن.الدائرية

ذأصكويؤدي.المستطيلةللوسادةالخلفيالطرفيسحب

تدريجيابالهبوطيسم!!و،الهبوطمظلةحركةإبطاءإلى

.الأرضإلى

حاول،الميلاديعشرالثانىالقرنفي.تاريخيةنبذة

القفزطريقعن،بالمظلاتالهبوطتجربةخوضالصيخيون

بالمظلةضمبيهةصلبةبأدواتبالإمساكالمرتفعةالمبانيمن

،الأسماععلىترددالهبوطبمظلةقفزأولولعل.العادية

الفيزياءعالماأم،783فيبهقامبرجقمةمنكان

فيالبالونمنقفزأولوكانلينورماند.سالستيانالفرنسي

6ة

هبو!ألمظلةتوصيحيرسم

ديوردتاأ617ممطصسعت

اجين.الإيطاالحبراءالأحدمقالة

محططرسمدافينثيليوناردو

مأ594!يصممهموصمطلة

الخيمة.سقفعليهواطلق

بيخ-ةأل-ث-تم

تحطمحادثفيبالمظلةطوعيهبوطوأولأم،797

.أم229فيطائرة

المنقولةالقوات،بالمظلاتالقفزالهواء،أيضئا:انظر

جوا.

جوا.المنقولةالقواتانظر:.المظليون

مظهر.محمد:انف!إمحمد.مظهر،

الرموز)1!تحداموالتوافيقالتباديلانظر:.المعادلة

حساب(،الرقميةالمسائل)ح!!الحاسوبالجبربمزالمعادلات(،

("والتكاملالتفاضلحسا!)أهميةوالتكاملالتفاضل

.(التحديدية)الهندسةسةلهندا(،الرياصيات)ضوعتلرياضياا

الثانيةارررحةا)معاد!تالجبرانظر:.التربيعيةالمعادلة

واحد(.متعير!ي

الكيميائى.التفاعلانظر:.الكيميائيةالمعادلة

عادةيستعملالخاصةأ!سبائكامننويايي!معادن

ومحور)الكرنك(التدويرذراعقواعدتبطينفي

منبابيتمعادنتقلل.مشابهةأخرىوأجزاء،العجلات

وهذه.الشديدةالسخونةمنالمحاملوتحميالاحتكاك

منأقلوكميةقصدير%09منتتكونماعادةالمعادن

المحاملمعادنوتتطابق.واشصاصوالأنتمونالنحاس

مختلفةأنواعوهناك.تغلفهالذيالمحورش!ولمعالناعمة

الضغطلكميةطبقاللاستعمالمصممةباليتمعادنمن

هذهعلىبابيتاسمأطلقوقد.لهستتعرضالذي

بولايةبوسطنمنبابيتإسحقالمحترعإلىنسبةالسبائك

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيماساشولعميتس

العدمتاريحية(بم)لمدةالجيودوجياانظر:.عكلم،دناول

)المعاددوالمسلمينالعربعندالعلومالطيعية(،)العدوم

(.تاريخية)بكذةالمعدن(،مؤلفاتهموأهمالحيولوحياروادوال!حور،

م(.963-306أهـ،8هـ-ق)02جبلبنمعاذ

جليلأنصاريصحابي.عبدالرحمنألوجبلبنمعاذ

الصحابييدعلىأسلما.المدينةمنالخزرجلقبيلةينتسب

اللهرضيمعاذجاءثم.عنهاللهرضيعميربنمصكحعب

اللهرمعولوبايع،الثانيةالعقبةليعةوشهدمكة،إلىعنه

اللهرضيطالبأبيبنوجعفربينهالرسولآخىكل!!.

!رداوأ!عكل!م!اللهرسولعنهاللهرضيمعاذ.لزم.

وكانبدرا،شهدوعملا.قولأالإسلاميةالدعوةجنودمن

صصء--/!ى!

نم!

!

ث؟ةثمآ=!
-
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أحدفيصزو!داللهرسولمعجهادهوتابع،الهجومفريقمن

لهفأسند،مكةفتحتمأنإلىكلها،والغزواتوالخندق

رضىمعاذبقيفيها.للناسالدينتعليممهمةعدبالرسول

تبوكإلىالناسك!سدالرسولاستنفرأنإلىمكةفيعنهالله

الملبين.طليعةفيفكان

فاختارأسلامهاتعلناليمنمنوفودجاءتتبوكبعد

أمورهم.فيوالقضاءلتعليمهممعاذاصؤدهي!الرسول

عليكعرضإذاتقضي?بممعاذاصووي!النبىسأل

لىفإنأدله،كتاببهقضىبماأقضي:فقالالقضاء"

أجدطلموإنظ!ص!ا!لىرسولبهقضىبماقفعيتأجد،

فقالآلو..لم"ولارأيأجتهدءيهورأدلهرمسول!قفس

اللهرسولرسولوفقالذيلله)الحمدفي!:اللهردصول

وأوصاه!!،اللهرسولوشيعه(ورسولهاللهيرضىلما

1(.هذعاميبعدتلقانيلاأنعسىإنكمعاذ)يا:وقال

وبقي!!.الرسوللفرأقوتألمعنهاللهرضيمعاذحزن

وعادعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعهدإلىأليمنفى

المدينة.إلى

ماإنفاقإلىفسارعأمينا،عفيفاعنهاللهرضيكان

أنذلكبعدعنهأدلهرضيعووكلفه.اللهممبيلفييملك

اللهأفاءمماالصدقاتوتوزيعالعطاءكلاببنيإلىيحمل

خاليوعادمهمتهعنهاللهرضيمعاذأدى.المسلمينعلى

إلىوأرسله.أمانتهعلىعنهاللهرضيعمروكافأه،الوفاض

.الجراحبنعبيدةأبيبصديقهوالتحقالشامبلاد

ثم،الناسيعلموالشامحمصفىجولاتلمعاذكانت

تلكفيالطاعونوحدث،فلسطينفيالمقامبهاصعتقر

حتىذلكبعدالقيادةعنهاللهرضيمعاذوتولىالديار،

عنرويعاما.38العمرمنولهفتوفي،الطاعونأصابه

حدسا.157الحديثكتبفيمعاذ

الكريما!رانسورمنالمعارجسورة.6سور،المعارج

آياتهاعدد.السبعونالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

تعالى:لقولهالمعارجتسميتهاوجاءت.آيةوأربعونأربع

اللهمنتا!دافعلهليسللكافرين-"*واقعبعذابسائلسأل)

.4-أ:المعارج!إليهوالروحالملائكةتعرج-":المعارجذي

وأهوالهاالقيامةعنالحديثالمعارجسورةتناولت

ونصب،وراحة،وشقاوةممعادةمنفيهاوماوالاخرة

مكة،كفارومحورها.والمجر!نالمؤمنينأحوالوتفاولت

الرسولبدعوةواسعتهزاؤهموالنشور،للبعثوإنكارهم

!؟ف!.

مكة،أهلطغيانعنبالحديثالكريمةالسورةابتدأت

نأالحارثبنالنضردعوةوهو،لطغيانهممثلاوذكرت

قبلالدنيافيالعاجلالعذابقومهوعلىعليهاللهينزل

تناولتثموالعناد.الجحودفيمكابرةوذلكالاخرة

ثم.الفظيعاليومذلكفيالمجر!نعنالحديثالسورة

عندالجزعالإنمسانطبيعةذكرإلىالسورةاممتودت

وماالمؤمبنعنتحدثتثم.النعمةعندوالبطر،الشدة

ماوبينتالأخلاقوفضائلالصفاتجلائلمنبهاتصفوا

المستهزئينالكفرةتناولتث!ا.نعيممنلهماللهأعد

وختمت.النعيمجناتدخولفيالطامعين!!،بالرسعول

والجزاءالبعثأنعلىالعالمينبربالجليلبالقسمالسورة

فيه.ل!ريبحق

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضئا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

علىتطلقغربيةتسميةالمتحرجالمعارص

فيالخدمةلغيرها،أودينيةلأسباب،يرفضالذيالشخص

جميعأنمنالرغموعلى.بلدهعندفاعاالمسلحةالقوات

غيرأمراالبشريةالنفسقتليعدونالمتحرجينالمعارضين

الخدمةيؤدوالأناستعدادعلىمنهمكثيرأفإن،مقبول

فىأونقالاتكحاملى،قتاليةكيرموا!فيالعسكرية

فيالمعارضينهؤلاءمنعددتلقىوقدمثلا.الطيالفيلق

منهؤلاءومن.البطولةاستحقاقاتأعلىالمواقعتلكمثل

دور،بأيلوطنهمالحربيةالجهودفييشاركأنيرفض

الرضوخوعدمالموتحتىأو،السجنبعقوبةراضيا

معتقداته.عنللتخليللمساومات

هذابينتساويالمجتمعاتمنكثيركانت،الماضيفي

النازيونأعدمفقد.الخيانةوبينالمعارضةمنالنوع

المواطنينعلىوكان.الألمانالمتحرجينالمعارضين

نأالعسكريةبالخدمةالالتحاقيرفضونالذينالسوفييت

الشاقة.الأشغالمعطويلةلمدةبالسجنحكمايتوقعوا

إلىالمتحدةالولاياتفيالدينيالعفوتاريخويرجع

جماعةمامماشوسيتسولايةأعفتحينما،أم661عام

.الطوارئجي!فيالخدمةمنالأصحابأوالكويكرز

الحربأثناءفيالنفسضبطمنقدراالجانبانومارس

وأدمجتأم(.865-1186)الأمريكيةالأهلية

الخدمةنظامداخلواسعةدينيةوقائيةإجراءاتالحكومة

الحربأثناءأم179عامفيإقرارهتمالذيالإجبارية

عامفيإقرارهتمالذيالنظامأنكما.الأولىالعالمية

بوضوحيظهرأنالمعارضمنيتطلبكانحيث،ام049

دينيةجمعيةعضويةفقطوليسوعقائديةدينيةممارمعة

الدينيةالعقيدةتعرفكانت،أم489عاموفي.مسالمة

فيماالعبارةهذهوفسرت.أسمىكينونةفيالاعتقادبأنها

الذيالوقتوفي.غامضةدينيةفلسفةأيةلتشملبعد

عامفيالإجباريةالخدمةمسودةفيهألغيت
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بالمعارضةالمتعلقالمتحدةالولاياتقانونأم،كان739

للغاية.مشوشاالمتحرجة

قبلالإجباريأضجنيداشيتقاليدلبريطانيايكنل!ا

أثناءوفيأم(.191819)4الأولىالعالميةالحرب

بحشونةالمتحرجينالمعاهـضبتتعام!!كانتالحربتلك

.العسكريللقانونطبقاالعقابطائلةتحتوتضعهم

الحربإبانتبنتقدبريطانيافإن،ذلكمنالرغموعلى

رحابةأكثرموقفام(4561-1)939الثانيةالعالمية

بديلةأعمالعنأجحثباالمعارضينلهؤلاءوسمحت

.الحرباقتصادنطاقضمن

العربي،التسعرية(،)اطعاهـصاتالشعرانظر:.المعارظى

المعارفحة974ء(بم661أهـ،4132-الأموياا!صر)االأدب

الأدبية.

أضقديداعدىأيصدقأدبيأسدوبالأدبيةالمعارضة

فيقوم.المؤلفينبأحدالخاصةالأدبيةاالأعماللأحدالساحر

طريقعنآخرأديبلعم!ساخرةمعارضةل!ضابةكاتب

معالجتهطريقةفيأوالأديبذلكأمعلوبفيالمبالغة

منآخرنوعاأعربياالأدبوعرف.البحثلموضوع

فيازدهرتالتيأصثمعريةاالمعارضاتهوالمعارضات

العصرمنذمعروفةكانتأنهارغمالمتأخرةالعصور

لاالشعر.انظر:.الجاهلي

أديباالساخرةالمعارضةلوضعالقائ!االكاتبيختار

صتالتعرفاغارئايستصث!!بحيثمتميزأسلوبذامعروفا

عناء.ندرالمقصودالأديباعلىالمعارضةهذهخلاأ!

أحدأم(569)1872بيربومماكسالسيروكان

دونوقد.المجالهذافيشهرةاكتسبواالدينالخبراء

المسمىكتابهفيجيمسهنريللروائيالساخرةمعارضته

مالشيءلفسفعلأم(،كما)129جارلاندكريسماس

آخرين.

علىالتعرفإمكانيةعلىالناجحةالمعارضةتقتصرولا

مهارةإثباتإلىتتعداهاوإنمافحسبالأصليالكاتب

علىالمعارضةاحتواءورغ!ا.المعارضةبكتابةالقائمالأديب

المؤلف.أسدلكالتقديرمننوععلىأيضاتنطويفإنهاالنقد

على!ديؤالمعارضةبكتابةالقائمفإنمعينكاتبوباختيار

شهرته.وعلىعنهالمبحوثالموضوعأصالة

معارضةكتابحياتهمالإنجليزالروائيينمنالعديدبدأ

ووليمفيلديتىوهنريأوستنجينفيهمبمن!عاخرة

كتابرأسعلىفريسدوليترويأتي.تاكاريميكبيس

الشرين،القرنمنتصففيالأمريكي!تالساخرةالمعارضة

معارضةمنمقاطععلىتقريبارواياتهجميعتحتويإذ

التيالمجموعاتبينومن.الآخرينالمؤلفينلأعمالساخرة

أدبيةمختاراتالمعارضةكتابيوجدالمعارضةعنتبحث

دوايقلمؤلفهأم(069)بعدهومابيربومإلىتشوسرمن

ماكدونالد.

التيالمعاركعلىتطلقتسميةالحاسمةالمعارك

العالم.تاريخمجرىتغيرواكتيوالتأثيربالقوةتتسم

تغييرفيبافيأثرلهاكانالمعاركمنعديدفهناك

المعاركتلكرأسهاعلى،الإسلامىالعربيريعالخط!جرى

بجيولقبعدهمنوخلفاؤهصتن؟ي!الرسولخاضهااكتي

وتغييرالإسلامانتشارإلىأدتواختيالمجاهدينالمسلمين

العال!ا.تاريخ

بمالكبرىبدرمعركةالحاسمةال!!لاميةالمعاركمن

مؤمنةقلةخاضتها.وللإسلامأط!سلمينانتصارلأوفهي

.م624هـ،2سنةفيمشرحءكترةضد

أيضئاالإسلامتاريخفيالحا!سمةالمعاركومن

ق!فيوالرومالمسلمينبينوقعتانتياليرموكمعركة

المسلمونفيهاوانتصرم636هـ،15سنةالخطابدنعمر

فيهاانتصكسرالتىالسلاسلذاتومعركةحاسما.نصرا

انتصركذلكهـ.أ2سنةفيأغرساعلىالمسلمون

أهـ،4سنةالقادسيةمعركةفيالفرسعلىالمعمملمون

معركةأيضاأضاريخاسجلهاالتيالحاسمةالمعاركوممن

زيادبنطارقبقيادةالمسلمينب!!وقعتالتيلكةوادي

فيهاوانتصرم171هـ،29عامأسدريقبقيادةوالقو!أ

فئالأندلس.عنهاولتجباهراانتصاراالمسلمود

وتعرفالشهداءبلاطمعركةأيضاالمسلمونوخاض

بقيادةالمسلمينبيندارتوقد،بواتييهبمعركةأيضا

قربمارتلشارلبقيادةوالفرنجةالغافقيعبدالرحمن

لمالتيالمعركةوهي.م732عامفرنسافيبواتييهمدينة

ولوفرنسا،أبوابعلىوه!المسلم!تفيهاالحظيحالف

كلها.أوروباتاريخغيرتفربما،أسحلمونافيهاانتصر

بينالزلاقةموقعةكانتأيضاالأندلستاريخوفي

ألفونسووبينتاشفينبنيوسفيقودهمالاندلسملوك

مأ860هـ،947سخةالمسلمونفيهاوانتصرأسةقشتاملك

بالزل!قة.

معركةفيالمسلمينجيشأيلأيوبياالدينصلاحوقاد

أصمعاحلوافلسلإتمنوطردهمالصليبي!توهزمحطين

.أم187هـ،583محنةأصشاميا

السلطانبقيادةجمالوتعينمعركةإلىيشاركما

أوقفوالتى،بيبرسوالظاهرقوأسديناسيف!المملوكي

كلهالشرقعلىالغاشمالمغوليالزحفالمماليكفيها
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الحاسمةالمعاركمنواحدةباعتبارها،أم424هـ،846

فيا!لنصورةمعركةكانتوقبلها،الإمملاميالتاريخفي

الصالوبينالملكالأيوبيةالدولةسلاولنآخربينمصر

مصر.علىالصليبيةالحملةقائدالتالمسعلويسقوات

التيالقسطنطينيةفتحمعركةالحاسمةالمعاركومن

العثمانيالسلطانعهدفيوالرومالمسل!ينبينوقعت

المسلمونفيهاوانتصرأم453هـ،857سنةالفاغمحمد

معركةولكل.الشرقيةالرومانيةالدولةنهايةفتحهاوكان

هذهفيخاصةمقالةوقوادهاالذكرالسالفةالمعاركمن

الموسوعة.

-181)2كريسيإدواردالسيريرىالغربوفي

51هنالككانتأنه-إنجليزيمؤرخوهوأم(878

غيرتالتيالحاسمةالمعاركوصفعليهاينطبقمعركة

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفحتىالتاريخمجرى

فىحاسمةمعركةأ5كتابهفيوأوضحهاوصفهاوقد

:معاركوهيام،852عامفينشرالذيالعالم

(م.ق14)3سيراقوسة(م.ق133)أربلا

(م)9تولمجوبورغغابةأم()588اللأسبانىالأرمادا

(م2971)فالميم(9241)أوولييان

(م.ق094)ثونرالماا(م4071)بلنهيم

(م237)اء(لشهدابلاط)تييهبوأ

(م.ق702)روسميتا(م9071)فابوأضا

(م6601)هيستنجز(م154)لونزتشا

(م181ء)واترلو(م7771)توجاسسارا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

فتع،القسططنيةموقعة،حطيناللأ!بانيايأرمادا

معركة،الماراثونمعركة،السلاسلذاتفتحالأسدل!،

معركةهيستنحز،موقعة،الزلاقةلبحريةا

معركةواترلو،الأيوبىالدينصلاحغزوة،الكبرىبدر

!عركة،اليرموكالإسلاميةالفتوحمعركة،لواتييه

معركة،مميةلقاداالجيمق

عندمادشخصبانتظاميد!ثابتمرتثالمعاش

ويمثل.العملعنالتقاعدبسببأو،معينةسئابلوغه

الدخولأوالثابتالراتبعنجزئيابديلاأوبديلاالمعاش

.تقاعدهقبلماضعخصيتسلمهاكانالتيالأخرى

وعوائلهم.للأفرادماليضمانتوفيرالمعاش!منوالغرض

الاخر،للمستفيديمكن،بالمعاشالمنتفعوفاةحالةوفي

لصالحه.يحولهأن،زوجةأوزوجا

بتدبيرالصناعيةالدولمعظمتقوم.الدولةمعاشات

لأيويمكنلمواطنيها،مشاعحقهىثابتةأساسيةمعاشات

55بينماتتراوحمعينةممئابلوغهمعندبهالمطالبةمنهم

بعضوفيغيرها.فيعاما7و.الدولبعضفيعاما

وعلىوالنساء.للرجالالاستحقاقسنتختلفالدول

المتحدةالمملكةفيالاستحقاقسنالمرأةتصلالمثالسبيل

ألغتوقدعاما.65الرجلويبلغعاما،6تباةعندما

العقدمنذالجنسينبينالعمريةالتفرقةهذهالدولمعظم

باسمكذلكالدولةمعاشاتوتعرفام099لعامالأول

الشيخوخة.ومعاشاتالاجتماعيالفمان

مايسمىأيضاالشخصيتسلمقدالحالاتبعضفي

الفئةإلىمنسوبةقيمتهتحتمسبالذيالإضافيالمعاش

عليهايحصلكانالتي-والمرتباتالأجورفئاتمن-

تتكفل،الخاصةالاحوالوفي.تقاعدهقبلالمنتفعالشخص

الإصابةأوالترملأوالعجزبسببأخرىبمعاشاتالدولة

.الحربثناءأ

صاحبمنشخصنيتقاضاهماهيا!لهنية.ا!لعاشات

الدولة.معاشاتمنيتقاضاهماقدإلىبالإضافةالعمل

ثابتامعاشا،البلدانمنكثيرفىالحكومةموظفووشقا!ى

بالمملكةللمعاشاتنظامأولالمشحدثوقدالتقاعد.عند

كما.الحكومةلموظفيخصيصام2181عامالمتحدة

معاشاتوالطيرانوالبحريةبالجيع!العاملونيتقاضى

المسلحةالقواتأفرادمنالكثيرونيتقاعدماوعادةأيضا.

السنحتىأخرىبوظائففيلتحقوننسبئا،مبكرةسنفي

الخدمةمنمعاشاتهمويتقاضونللتقاعد.القانونية

.الجديدةوظائفهممنلمجقاضونهماإلىإضافةالعسكرية

أنظمتهاالمؤسساتمنوغيرهاالشركاتمنلكثير

الذاتيةجهودهمعلىيعتمدونالذينالأفرادأما.المعاشية

اممتحقاقلهمليصممنوغيرهم،عيشهمكعسبفي

أنظمةيمسمىماإلىفيلجأونمخدميهم،منمعاشمي

الفرديةالأنظمةباسمأيضاوتعرف،الشخصيالمعالتق

منالنوعلهذاالتنظجميةالضوابطوتتميز.للمعالق

الماليةالإسهاماتفتتفاوتعموما،بالمرونةالمعاشات

فيالمعاشيالنظامفيللاشتراكالمتحصلة-الأقساط-

المتاحة.الفرديةالقدراتحدود

بناءلاخربلدمنالمزاياهذهتتفاوت.الضريبيةالمزايا

الماليةالإسهاماتشحملإذ،المعاشيالنظامنوعيةعلى

إلىبالإضافة،للمعاشالمانحةالجهةمنكلالمعاشيللنظام

منعادةالماليةالإسهاماتهذهوتستثنى.بهالمنتفعالفرد

يصبحاخروبمعنى.الفعليةتكلفتهامنيقللمما،الضرائب

لمستخدمه،جليلةفائدةإسداءالعملصاحبمقدورفي

فرصةللمستخدمتتاحكمانسبيا.منخفضةماليةبكلفة

الأمر.واقعفيمتدنيةماليةبقيمةللمستقبلللادخار

منهايوجدإذ،المعاشيةالأنظمةمنمختلفةأنواعهناك

غيرهومامنهايوجدكما،الماليةالإسهاماتعلىمايعتمد
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الإسهامي،النوعمنالح!صميةالمعاشاتوأنظمة.إسهامي

خلالمنالفردمساهماتعلىجزئياتعتمدإنهاإذ

منأ!ئستقطعمباهيو،أغوميةاوالتأميناتالضرائب

بتحملالخدميقومالمهنيةالمعالثماتأنظمةلعضوفي.مرتبه

بأيالمنتفعالشخصيشاركوا،الماليةالإسهاماتكافة

أصة.ماإسهامات

هذهعلىأطلهت.النهائىالمرتبمعاشاتأنظمة

ثابتةقيمةضمانعلىأطدلالة،الاسمهذاالأنظمة

كانمرتبآخرمنمعلومةبنسبةتحتمسب،للمعاش

ذلكعلىوالمثالباطعاش،تقاعدهقبلالمنتفعيتقاضاه

الأخيرالمرتبسدسبنسبةمعاشتقاضيعلىالاتفاق

الخدمةمنسنة3.فبعد.الخدمة!عنيمنمشةلك!!

يأجزءا؟06من03يعادلماالشخصهذاسيتقاضى

الأير.االمرتبنصف

للمنتفعالأنظمة!ذهتتئ.المباعةالمعاشاتأنظمة

وعند.خاصرادحاريغطهاءخلالمنبإسهاماتهالوفاء

أصتراء.باحقاالمنتفعيتقاضاهأرزيايصخالمعاشالتقاعد

تقاعدهعنديتقاضىأنللمنتفعيمكن.النقديةالدفعة

التابت.معاشهمنجزءايشكلواحدةدفعةفيماليامبلغا

المنتفع.رغبةعلىبناءذلكوي!سون

الغطاءاتالصناديقهذهتش!صلا!لعاش.صناديق

لإسهاماتمصباتش!صلكما،المعاشاتلدفعالنقدية

لبعضالإجماليالعائدويبلغ،المعاشيةالانظمةمشتركي

فيتشكل،الفسخامةبالغةأموالاأضقديةاالمواردهذه

مشاريعشيتستثمرإذاقتصاديا.لمشداالبلدانمنكثير

الأضىالمجالاتوفيوالتصنيعوالمواصلاتالإسحان

بعيدمضمونلاستثمارهذهوتخضع.للثروةالداعمة

للمعاشاتالمدفوعةالمبالغوتخضعالخاطر.عن

ائتماية.إحصاءاتخبيرإشرافتحت،دقيقةلحسابات

الأمواللرصدححسابيةلعملياتالخبراءهؤلاءيقومإذ

والأعمارالأعماراإحصاءضوءفيللمعاشماتالمطلوبة

وقدسواء.حدعلىوالمنتفعينللمساهم!تالافتراضية

فىقلةعلىالمترتبةالمشاكلالماليونالمديرونيواجه

المعاشيةالأنظهمةأحدفيالمساهمينجانبمنالإقبال

مماالمشتفعين،منالدفعمستحقىمنكثرةإلىبالمقارنة

منلديهمماوإدارةالحمتثمارفيوالحذرللحيطةيلجئهم

.أرصدة

جميعفيالمعاشميةالتأميناتقطاعوأهميةحجمايزداد

كانتعماالبشرأعمارمتوسطازدادوكلما.العالمأنحاء

علىالناسإقبالازداد،أغديمةاالتاريخيةالحقبفيعليه

يكفيهممابادخاراهتمامهمحبرو،لحياتهمالتخطيط

بهاالاهتمامازدادفترةوهيالتقاعد،بعدبالحياةللاسحتمتاع

مستوياتهمتتدنىألاعلىأمحزماوعقدواأممثيرينالدى

فيها.الرفيعةالمعيشية

.الأرباحفىالمشاركة،الماليالتضخم:أيضاانظر

!نوئا.،منتظمةأوقاتفييدفعمبدغالسئوىالمعالت!

ذلكعندمعالق.ش!،!علىلوريثمبلغاالناسيتركوقد

المعاشيشير.مبلإجمافيمنبدلآأقسا!أعلىالميراثيدفع

منهممجموعاتأوأفراديدفعحيثأضأم!تامننوعإلىعادة

ذلكمقابلويتلقونتأم!ن،شركةإلىالمالمنمعينامبلعا

يبدأقدمثلا،.معينةلفترةويستمرلاحة!،تاريخمنيبدأدخلا

حتىويستمرالعمرمنالستينالشحصلصلعندماالدفع

.المعاشمننوعالتقاعدراتبنظامفإنكذلك.وفاته

أصلتقاعد.دخلتأمينهوللمعاشاتشيوعاالأكثروالاستخدام

المعالق.،لتأمينا:أيضاانظر

المعالتق.ان!:.الشيخوخةمعاش

هـ،942-034)عبداللهأبيابن،المعافري

اللهعبدأبيبنمحمدبنأحمدأم(.529-380

إلىينمسبوهو.الأندلسيأتحرطبياالطلمنكىالمعافري

طلمنكة،إلىويخسب.قحطانبطهونمنبطنوهيمعافر،

قرطبة،إلىانتقلبها.ونشأولدالأند!فيبلدةوهي

إلىذهبث!ا،اللهعونوابن،القلعيعنفيهاالعلمافأخذ

القاسموأبي،الدمياطيعنبمصرالعلمفأخذالحج

للتدريصروجلس،قرطبةإلىعادثموعيرهما.،الجوهري

.عصرهعلماءبينممتازةومكانة،واسعةشهرةفبلغفيها،

محدثامفسرافقيهاأصولياكانفقد،شتىعلومفيبرع

.لهومنسوخهوناسخهالقرآنوأحكامبالقراءاتعالما

نحووهو،الجليلمعرفةإلىالدليلمنها:كثيرةمؤلفات

فىالبيانأيضابمجزءمائةوهو،القرآنتفسيرجزءبممائة

علىالردالموطأ؟رجال،مالكفضائلبمالقرآنإعراب

رسالة،السنةأهلمذهبفيمختصرةرسالة،مسرةأبى

بمالأصولمعرفةإلىالوصول،الدياناتأعولفى

القراءاتعلمأدخلمنأولوهو.القراءاتفيالروضة

طلمنكة.في،توشي.الأندلسإلى

ابنانظر:.هشامبنالملكعبدالمعالمحري،

.المؤرخهشام

-189هـ،93.-)503زكريابنالمعافى

القاضي،حميدبنيحيىبنزكريابنالمعافىأم(....

علىتفقهلأنهبالجريرييلقبكان.النهروانيالفرجأبو

.الطريجريرالنمذهب
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عدةفيبرع.وقتهفيالناسأعلممنالمعافىكان

واللغةالنحوفيإماماشاعراأصولئافقيهافكان،علوم

القاضيحضر"إذأ:الفقيهالباقرمحمدأبوقال.والأدب

كثيرةمؤلفاتلهكلها".العلومحضرتفقدأبوالفرج

بمالفقهفيالمرشد؟الفقهأصولفىالتحريرمنها:

كتابوشرح،والسجلاتالمحاصرأيضا،وشرحه

الحسن،بنلمحمدالكبيرالجامعأجوبةللطري،الحفيف

الردالبلخى،يحيىأبيعلىالرد،الكرخيعلىالرد

الجليس،العربيةفىالمحاورة،الظاهريداودعلي

وغيرها.،لانيسوا

.قونالمعاان!:.قلمعاا

عجزأو(بدني)إعاقةعجزمنيعانونمنالمعاقون

والمنتجة.السعيدةالحياةعلىمقدرتهمفييؤثرعقلى

الخلقيوالتشوهوالصممالعمىالجسديالعجزويشمل

وفقدانوالشللوال!عصابالعضلاتحركةواضطراب

هما:نوعينعلىفيشتملالعقليالعجزأما.الأطراف

العقلي.والتخلفالعقليالمرض

إعاقةفهو.كذلكلايكونوقدإعاقةالعجزيكونوقد

علاقاتهوفي،لعملهأدائهوفيالفردتطلعاتعلىأثرإذا

منيعانونالذينوالنالر.عامةوبالمجتمعوبأصدقائهبعائلته

نفسها.بالدرجةمعاقينلايكونونقدنفسهالعجزنوع

بدرجةمعاقالايكونقدأصبعهالتاريخأستاذفقدإذافمثلا

إذاكبيرةبدرجةيصئمعاقافقدالبيانوعازفأما،كبيرة

ذلك.لهحدث

.ايلأمراضبسببالمعروفةاللإعاقاتمنكثيروتحدث

بصورةالمصابوتحملقوةمنيقللقدالقلبفمرض

وفقدانالشللإلىالدماغيةالصدماتتؤديوقد.مستديمة

المفاصلالتهابداءيؤديأنويمكن.النطقعلىالقدرة

أمراضبعضوتسبب.التشوهإلىالعظامأمراضمنوكثير

التناسق.وفقدانوالصممالعمىالدماغيةالأعصاب

وبعدوأثناءقبلالدماغيعطلعقليمرضالدماغيوالشلل

يؤديأنيمكن.الدماغمنجزءلتعطلنتيجة،الولادة

العقلىوالتخلفالنطقفىمشكلاتإلىالدماغيالشلل

فيالحوادثوتتسبب.للأطرافاللاإراديةوالحركات

وفقدأنالنخاعتلفذلكفيبماالإعاقاتأنوأعمنالعديد

.الأطراف

منتجةحياةيعيشواأن،جسميةلاعاقاتيستطئالمعاقون

تغلبوقد.الخاصوالتدريبالملائمبالحافزوذلكوحافلة

إسهاماتللبشريةوقدموا،إعاقتهمعلىالمشاهيرمنالعديد

عندماكفيفاكانميلتونجونالإنجليزيفالشاعر.مهمة

الشاعرقبلهومنا!لفقود.الفردوسالرائعةملحمتهكتب

م5701-739هـ،144-363المعريأبوالعلاءالحكيم

وهو،شعرهعلىالفلسفةوغلبتالبصرمكفوفعالقالذي

يقالالتيالغفرانورسالةواللزومياتالزندسقطصاحب

ملحمتهكتابةفيبهاتأثرقددانتيالإيطالىالشاعربأن

الإلهية.الكوميدياالشهيرة

-69بردبنبشارالمشهورالشاعرذلكومثل

علىالسمعشعرهفيقدمالذيم784-471اهـ،68

:قالحيث.إياهلفقدهالبصر

فيالمعاقينتأهيلمركز

بالمملكةالدماممدينة

يتم.السعوديةالعربية

علىالمعاقينتدريب

الملابص.خياطة
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!ييظهرا!عاقيركرسيرمر

التسهيلاتتوضحلوحات

هدهومما!لالمعاقير،الحاصة

منحدراتتشملالتسهيلات

إلىالدحولم!اععاثتمكى

.مممردهممها!الحروجالممانى

لهمفقلتتهذيترىلابمنقالوا

ماكاناالقلبتوفيكالعينالأذن

عالثقةالحىلبعضأذنىياقوم

أحياناالعينقبلتعشقوالأذن

نموهاي!صتملالحواسد!تمنالأولىالسمعوحاسة

تموتحاسةآخرأيضاوهى،الخامسالشهرمنذالجنينعند

بيتهوفنفانلودفيغال!جيرالألمانيوالموسيقار.الإنسانلدى

رأصبح.أصمأصبحأنبعدالجميلةموسيقاهأغلبكتب

مشلوأ!هووالمتحدةأطولاياترئيساروزفلتفرانكلين

فيوهوالأطفالاشل!بمرضلإصالتهنتيجةالرجل!ت،

التيا!لأمريكية!صيلروهيين.عمرهمنوالثلاثينالتاسعة

عمرها،منالثانيةقبلوبكماءوصماءعمياءأصبحت

لمساعدةحياتهاوكرست،والنطقوالقراءةالكتابةتعل!ت

والشاعرالكاتببراونوكريستي.والعميالصم

نفسهعلماوقد.الخىبالشللمريضوهوولد،الأيرلندي

قدميبعنوانالذاتيةسيرتهونشرت.اليسرىبقدمهالكتالة

وطه.سينمائيفيلمافيوأخرجتأم459عاماليسرى

الأدبفيوتقدمالعمىمشكلةعلىتغلبالذيحسين

أخرىنماذجوهناك.العربيالأدببعميديعرفصارحتى

والمثالرةوالإيمانبالصبرأصابهمماعلىتغلبواممنكثيرة

كثيرونالحاضروقتنافيومنهما،مثمرةحياةفيوالرغبة

منالحياةميادينمختلففيعليامناصبيتسنمون

وغيرهم.والفنانينوالرياضيينوالأدباءوالعلماءالفقهاء

أداءعنالعجزيوقفهملمالمعاقينمنوغيرهمهؤلاءوكل

.الحياةفيدورهم

المعاقينمشكلات

فيتؤثرقدخاصةمش!سلاتالمعالىالشحصيواجه

والاجتماعية.والعائليةالشخصيةحياته

منللكثيرالرئيسيةالمشكلة.الشخصيةالحياةفى

النشاطاتكارسةعلىمقدرتهممحدوديةهيالمعاقين

واحدةذراعلديهالذيالشخصشمثلا،.العاديةاليومية

الأصموالشخص.ملالسهوخلعارتداءفيصعوبةيواجه

الناسوبعض.الهاتفاسعتخدامفيمشكلةيواجهقد

دونليتحركوااللازمةالطاقةأوالمقدرةتنقصهمالمعاقين

.مساعدة

فقد،خاصةنفسيةمشكلاتأيضاالمعاقوديواجهقد

بأنهميشعرونيجعلهمعجزهملأن،بالإحباطيصابون

أيضاالمعاقينبعضأنإلا.أصاساأعلبعنمختلفون

يجعلهمماوهذا.التحديمننوعاعجزهمايعتبرون

الإعاقة.علىيتغلبون

فالكثير.المعاقينعلىالاجتماعيةالعلاقاتتصعبقد

شخصحضورفيبالارتياحلايحسونالمعاق!تعيرمن

يجعلكيفهوالمعاقيتعلمهأنيجصماأهمومن.معاق

إليه.ال!طمئنانمنحالةفيالآخرين

إلىالمنزلفيالأسرةحياةتتغيرقد.الأسريةالحياةفي

بعضويؤديمعاقا.أعضائهاأحدأصبحإذاكبيرحد

لهمتحدثأنقبلالمنزلفيمعينةأدواراالأسرةأعضاء

هذهتغيرتإذاجمةصعوباتتحدتفقدلذا.الإعاقة

أصيبإذا،التأقلممشكلةالأسرةاتواجهقدفمثلاالأدوار.

وأصبح،الدماغيةبالصدمةبالدخليزودهاالذيأ!دأ!اا

أصبحإذاالحادالاكتئابيحدثوقد.أ!م!!اعنعاحزا

فيالأولىالمسؤوليةولتحملتعم!أنالأمعلىواجبا

فىصعوبةالأطفاليجدقدذلكإلىوبالإضاهشة.الأسرة

والديهم.منلكلالجديدةالأدوارتقب!!

العاجزبالعضويهتمواألاالاخرينالأسرةأعضاءوعلى

بأنهمالشعورإلىيحتاجونفالمعاقون.كبيرةلدرجة

كلماالخاصةمشكلاتهمبحللهميسمحوأن،مستقلون

اهتمامامنعكبيرةإعاقةمعاقاأنفلوممكنا.ذلككان

بالغيرةنحوهالآخرونالأسرةأعضاح!لأحص!زائدا،

يشعرواأنالآخرينالأسرةأعضاءعلىويجب،والكراهية

وطموحاتوأهدافاآمالآلديهأنيدرككيبالثقةالمعاق

لديهم.مثلما

بيما!ماإتقادعلىيساعدهما!مكرةص!فيالمعاقيرالأطفالاتدري!

حياتهم.مستقبلفيأنفسهمعلىللاعتمادوإعدادهمإعاقتهم



المكتبلظمهالديالمعاقي!!ساقفياشتركاوبحرينيسعوديمعاقان

.لالدمامالشبابلرعايةئيسىأصا

الناسمنكثيرتجاهلتحسبب.الاجتماعيةالحياةفي

الناسوأغلب.لهمالمشكلاتمنكثيرخلقفيللمعاقين

.نجاحاتمنيحققأنالمعاقيستطيعكملايدركون

الاجتماعيةالنشاطاتمنيستبعدونلذلكونتيجة

بعضويتردد.المسرحيةوالأعمالالرياضيةكالمباريات

لايقوونأنهممنهمظناتوظيفهمفيالأعمالأصحاب

نأتوضحالعملسجلاتفإنالحقيقةوفي.العملعلى

جيدةب!مورةأعمالهميؤدونوالنساءالرجالمنالمعاقين

يكنلمإن،نفسهبالعمليقومونالذينالعاديينكالناس

لمدةنفسهالعملفييستمرونالمعاقينأنكما.منهمأفضل

.أطول

منفالكثير،الحركةعلىقدرتهملمحدوديةونتيجة

والمرافق.الأماكنمنللعديدالوصوللايستطيعونالمعاقين

إلىالمعاقالمدرسأوالتلميذيحتاجمثلا،المدرسةففي

المراحيض،فيعريضةومقاعد،مدرجاتوليسمنحدرات

أعدادتزايدتوقد.المساعدةالبناءأشكالمنذلكوغير

للمعاقين،التسهيلاتهذهمث!!بهاتوجدالتيالعامةالمباني

يظلالعامةوالمواصلاتالمساكنفيعليهاالحصولأنإلا

.كبيرةمشكلة

الإعالمحاتعلىالدفلب

فعلىهناومنالعجز،أنواعمنالقليلعلاجيمكن

وللتغلب.إعاقتهممعيتعايشونكيفسعلمواأنالمعاقين

يكونأنفىالرغبةالمعاقلدىتكونأنلابدالعجزعلى

لهالاخرينمعساعدةفإن،الرغبةهذهوبدونمستقلا.

مرتفعة.لديهالعجزدرجةيجعلمماالقيمةقليلةستكون

لتمكينالمتخصصةالمساعداتأنواعمنالعديدويوجد

مجالاتثلاثةوأهمها،عجزهمعلىالتغلبمنالعجزة

مساعدتهمتقديمخلالهامنالخبراءيستطجعحيوية

435المعاقون

عنا!ؤولإشرافتحتالأثاثمىقطعلعمليقوماللعاقهذا

المجارة.وحدة

.الخاصالتعليم2-.التأهيلىالطب-أ:وهىللمعاقين

المهني.التدريب3-

علىيساعدالطبمننوعوهو.هيليالتطالطب

بإعادةيقومالحالاتمنكثيروفي.العجزةحالةتحسين

وقد.طبيببرئاسةالفنيينمنفريقالمستشفىفيالتأهيل

وخبراءواجتماعيينونفسانيينكرضينالفنيينفريقيشمل

وغيرهم.النطق

تساعدفقد،المريضحالةعلىالعجزعلاجيعتمد

والصممالعمىأنواعبعضالجراحيةالعمليات

ماسبة.وظائروليجدواالكاتبةالآلةع!تدريبهميتما!لعاقون
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تم.وادرواطتسليةا!ا!نأيلصودالمعاقينالأطفالمنمجموعة

حالاتلعلاجالعقاقيرتستخدموقد.الخلقيةوالتشوهات

ويستفيد.العقليةالأمراضمنوغيرهاالحادةالاكتئاب

تستخدمقدأ!ذياالطيعىالعلاجمنالمعاقيتمنالكثير

الطبيعيالعلاجيشملوقدوالماء.والضوءالحرارةفيه

التحم!!علىالمريضمقدرةتعيدخاصةتمارينأيضا

عضلاته.وتقوي

3!-وو*ءحلامم!ىءكا3*ح!هلا؟!!يي

!ء.ضكأ-ت-!-لألح!-!حش

انسير.فيأ!سهمعلىالاعتمادعلىالمعاقيرتساعدالصناعيةالأطراف

أعحاليمارسولىلالأطظمن!ححوعة.بالرياضاللعاقينالأطفالمركز

ير.أضلو:اس!شا

تخفيفها،أوايلإعاقاتعلىالتغلبفىيساعدالمهنيالعلاج

التيتلكوخاصةالختلفة،ألمهاراتاالمرضىبتعليموذلك

فيوتمسهملالنفس،الثقةصتساباعلىالمعاق!تتساعد

يستطيعفمثلا،.المعتادةال!صاملةالحياةعلىمقدرتهم

بصورةمجهزةسيارةيقودأنساقيهفقدأسذياأصشخصا

قيادتها.منيمكنهبماخاصة

كا!!،؟!!حثحثحيم!ص!بم!ئن!برتهيما7ء3ء%عكابروو3لأ+(!-!-،--3لالا

بخبر/3كأ3ش4تمئ!ئن37-؟ئز-؟ل!-!--؟لمآ--ا-

ع!كا!!3!!كا3لأءحمجئبم3كا-

لريل.يقة!ااغراءةاعلىالكفيفالمعاقتدريب
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1ء(7،.!*5-أ.-:-ءكا!كاس!كاكا!ى!!++!
كا،ءكاوء:،كا":-!!-ح!*لإاف-ا3،؟

-ىللا1؟!ا-.،حع!

..!ل!!6-\بز!*:-ج!؟ةاولململمبخإلالما.لج!

لم!،إإلم!.6لاءأخ1آإ!ث!:بر؟"!.إفي1ور

معيمة.مهاراتوإكسالهمالمعا!لىلتدريببهايستعانالحاسوببرأمج

أكثرحياةعلىالمعاقينالختلفةالاليةالأجهزةوتساعد

يتحركواأنيمكنبالشللالمصابونفالناسأكتمالا،

أطرافتركيبويمكن،ا!هربائىالمقعدينبكرسى

السماعاتوتساعد.المفقودةالأطرافمحللتحلصناعية

بدرجةالصمممنمعينةبأنواعالمصابينسمعتحسينعلى

.كبيرة

لمساعدةمصممالتعليممننوعوهو.الخاصالتعليم

يشملوهو.التعلمفيمقدرتهملاستخدامالمعاقينالأطفال

والمعاهدالمستشفياتوفيوالمنزلالمدرسةفىالتعليم

الأطفالثلثايرتادمثلا،المتحدةالمملكةوفى.الختصة

عادية.مدارسالمعاقين

فأنشأت،خاصةرعايةالمعاقينالعربيةالدولوأولت

مدينةففي.وتربيتهملرعايتهمالختصةالمراكزأجلهممن

أقيمالسعوديةالعربيةبالمملكةأخرىومدنمثلاالرياض

.الغرضهذاأجلمنمركزمنأكثر

الدماممركزفيعليهاالمعاقيرتدريبيتمالتيالمهنمنالحدائقتنسيق

السعودية.العربيةبالمملكة

تعليميةوموأدمهاراتالمعاقينالأطفالتعليمشطلب

لمدرسيحتاجعقلياالمتخلفينالأطفالفتدريس.خاصمة

بانفسهمالاهتماملتعليمهمالإعاقةفيمتخصصمؤهل

الذينوالأطفال.الأساسيةالمدرسيةالموضوعاتومتابعة

مطبوعةكتبإلىيحتاجونالنظرضعفمنيعانون

خلالمنفيتعلمونالم!!وفونالأطفالأما.كبيرةبأحرف

)التسجيلات(.الناطقةوالكتب،بريلكتب

ما.لحرفةالمعاقينوتدريبإعدادوهو.المهنيالتدريب

المهنيينبالمرشدينيسمونالذينالاختصاصيونويعرف

عملفيللنجاحالمعاقإليهايحتاجالتيالمهاراتأنواع

لتحديداختباراتالاختصاصيونهؤلاءويعقد.معين

الأفضلالعملنوعمعرفةثمومن،المعاقورغباتمقدرة

برنامجتصميمعلىتدريبهيمكنفالأعمى.عليهلتدريبهله

يمكنالعجلةكرسييستخدمالذيوالشخ!.للحاسوب

التقنيةالخترعاتوساعدت.شركةإدارةفيليعملتدريبه

للكتبالإلكترونيةوالفاحصاتكالحاسوبالحدشة

الكلماتومجهزاتالنطقبمحللاتالمرتبطةالدراسية

الأخرىالأجهزةمنوالعديدالدراسيةللكتبالمكبرة

لكيالمعاقينساعدت،المعاقينلتأهيلخصيصاالمعدة

كاملة.مهنيةحياةيعيشوا

المعاقينمنالناسموقف

المعاقين.يساعدونقلماالقديمةالأزمنةفيالناسكان

عضوكلمقدرةعلىتعتمدالمجموعاترفاهيةكانتفقد

أداءيستطيعونلاالذينوالمعاقون.والعملالحربعلىفيها

فقدلذا.الجميعلسلامةتهديدمصدريعتبرونواجباتهم

القدماءأغلبوكان.الموتلمواجهةوتركوا،أغلبهمطرد

الأرواحهووالإصاباتالأمراضسببأنيعتقدون

المشوهينالأطفاليدعونكانواأسبرطةففي.الشريرة

تشريعهناككانروماوفى،العراءفيبتركهميموتون

أطفالهم.يغرقواأنيسمللاباء

الخامسالقرنينبينأوروبافىالوسطىالعصورفيأما

منيسخرونالناسفكان،الميلاديينعشروالخامس

واستخدمهم.والشكالريبةبعينإليهموينظرون،المعاقين

منهمالكثيرإحراقوتم.مضحكينأومهرجينالنبلاءبعض

.سحرةبأنهمالناسمنظنا

عشرالتاممعالقرنفىتتغيرالمعاقيننحوالنظرةبدأت

بعينالمعاقينإلىينظرونالناسمنكثيربدأفقد.الميلادي

ذلكمنوبالرغم.خاصةبعنايةمعهبمويتعاملون،الشفقة

وذويه.المعاقعلىعارايإعاقةبانيعتقدونالناسكانفقد

داخلفيإخفاؤهمتمالمعاقينأغلبفإنلذلكونتيجة

بالمعاقين.الخاصةالمؤسساتفىأوالبيوت
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فيمهماتقدمجرىالععترينالقرنمنتصفخلال

أكثرماتالوقتذلكوحتى.المعاقينمعالجةمجال

.التبوللمش!سلاتلتيجة،أضصفياأسثمللباالمصابينالأطفال

ساعدالعشرينأغرناأربعينياتممتصففيولكن

أممثيراعلاجعلىالأطباءالحيويةالمضاداتبعضاكتشاف

لمساعدةأضأهي!!اإعادةتقنياتتطويروتم.الحالاتهذهمن

وخلال.المنتجةأمماملةاالحيادعلىأ!محايااهؤلاءأمثال

بذلتأم459عامنهايتهاوبعدالثانيةأ!الميةاالحرب

وأنشأت،المصابينالجنودتأهي!لإعادةم!ضفةجهود

قليلوبعد.التأهيللإعادةمراكزالعسكريةالمستشفيات

.الأخرىالمستشفياتمنالعديدذأكفيتبعتهااشمنمن

التعليمخدماتبتقديمالأقطارامنالعديدحالياوتقوم

للمعاق!ت.أضوظيفوا

الموسوعةفيملةذاتمقالات

المعاق!تمشاهير

آدمرهيل!!صيلر،شارا!دشيعليتهوصر،اعاأتوما!!،يسودأد

أحا،ءالوأ،اطعريلسس!صصرا،حوياريتلايهتإضا،و!يعرا

حولى،ميلتودطه،حسيرلرستمار،رد

لويلاد*ط!!!را،ر!لت1رلويس،بريل

صلةذاتأخرىمقالات

أحطق!اعيو!علاخالحاصالتعلي!الأدن

العمىعلم،السمعياتالصاعيةالأع!حاء

لع!!اأ!الأطمااشل!لعقليةاصرلأمراا

أحتمفاهاقراءةالتمتسحىالمتم!لطريقة،برحل

المرشداحطصاالمحىالحتسللجراهامأ!صسدرأ،إ!

ا!ه!يهامعالحةاالصممالعقليالتحل!

أحسمعياالمع!!الحمسيأ!11المتعدداضصلصا

ذاتدقيقةإد!صرونية)أداة(نبيطةالدقيواوولج

المعالجويتكون.ضخمحالمموبقدرةتعادلحالحموبيةقدرة

علىالمثبتةالترالزممتوراتمنالالا!عشراتمنالدقيق

ويطلقالظفر.حجمحجمهايعادل،السليكونمنرقاقة

رقاقة.علىحامعوب-أحيانا-النبيطةعلى

الدائرةتسمىمعقدةتحوي!طنبيطةالدقيقوالمعالج

فيالمنفمةاالإلكترونيةللمكوناتتجمعوهيالمتكاملة

مائةمنأكثرعلىالدقيقالمعالجاحتواءوعندواحد.هيك!!

المدىذاتالمتكاملةالدوائريسمىفإنهترانزستور،ألف

بهايقومالتىبالأعمالالدقيهتالمعالجويقومالكبير.

بعضتقوم،اطثال!مبيلفعلى.ضخمحاسوب

يقومالتيالأعمالابتنسية!الدشيقالمعالحفياكترانزسعتورات

اكترانزستوراتوتقوم.رقاقةعرالمثبتالحاسعوبلها

ترانز!شوراتوتعمل.الفعليةالحسابلعمليةالأخرى

أطذاكرة.مخزناأخرى

لاستخدامهبمأم719عامفيدقيقمعالجأولإنتاجتم

ذاتالحاسباتهذهكانطوقد.اليدويةالحا!سباتفي

علىالمتقدمةالتصنيعتقنياتعملتوأسدا.عاليةتكاليف

أدتوقد.الدقيقةالمعالجاتإنتاجتكلفةتخفيضسرعة

قليلة،تكلفةمن-الدقيقالمعالجلهايتمتعالتيالميزات

فىاستخدامهإلى-للقدرةالقليلةوالحاجةصغير،وحجم

اشقميةوالساعاتالفيديوأمحابأمثلالمنتجاتمئات

الحياكة.آلاتوبعض!الهواتفوبعض،المي!صوويفوأفران

،البترولمحطاتبرمجةمنالدقيقةالمعالجاتومكنت

ومعالجةالكبيرةالأسواقفيالمحاسبةعملياتوإجراء

علميةومعداتالطيةالأدواتواالمصارفسجلات

.أخرى

تعليماتتنفيذالبدائيةالدقيقةالمعالجاتوبإمكان

.الواحدةالثانيةفى000.001و00005مال!تتتراو!

خمسةتنفيذتستطيعالدقيقةالمعالجاتفإن،اليومأما

فيتستخدموأصبحت.الثانيةشيالتعليماتمنملايين

السياراتكلفمثلا،.مكثفبش!!،معقدةمحالات

،ام819عاممنذالمتحدةالولاياتفىصنعتأضيا

فىوالوقودالهواءخليطلتنطمالمعالإلدقيقتستخدم

منعددأكبرالسياراتتقطع،الطريقةوبهذه.المحرك

الوققوفيالوقود،منممكنةكميةأقلمستخدمة،الأميال

شبكاتحلتوقد.التلوثمنالأدنىالحدتسببنفسه

الحاسباتمكان،الأعمالمنالعديدفي،الدقيقةتالمعاب

لتخزينالمستخدمةالباهظةالتكلفةذات،الضخمة

المعالجاتباستخدامالمصانعمنأحديداوتقوم.المعلومات

والمحافظة،التلوثعلىللسيطرةضخمةوحاسباتالدقيقة

المتصلةالدقيقةالمعالجاتوتمكن.الإنتاجمعاييركفايةعلى

تقنيةرسوماتعملمنالمهندسينإلكترونيةعرضبشاشة

امحتخدامالدقيقةالمعالجاتتحعلوكذلك.بسرعة

مم!ضا.أمراالمنازلفيالصغيرةالحاسبات

بماللعبة،الإلكترونية؟الشخصيالحاسوب:أيضاانظر

المتكاملة.الدائرةبمالحاسوببمالإلكترونيات

المعدوماتتناولللبياناتالإلكترونيةالمعالجة

والأجهزةالحواسيبطريقعنإل!صرونىش!ولفي

والحاسباتالحديثةالحواسيبوتستخدم.المشالهة

تستخدمهكما،للبياناتالإلكترونيةالمعالجةالإلكترونية

والراديو.والتلفازأ!اتفاأجهزة

تمثيلإمكانيةبمبدأللبياناتالإلكترونيةالمعالجةوتعمل

ثنائيشكلإلىتحويلهاوعندلالرموز.والحروفالأرقام

.اوالرقمأصفارمنسلاسلشسكلفيالرموزهذهتظهر

الحواسيبوتستطيع(.الثنائي)النظامالأعدادأنظمةانظر:
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الرياضية،الوظائفمنوغيرها،الحسابيةالوظائفأداء

تمثيلهيمكنأالرقملأنوذلك،الثنائيةالأرقامباستخدام

الرقميمثلبينما،مصغرةدائرةخلالكهربائىتياربسريان

تست!الطريقةوبهذه،السريانهذابانعدامصفر

الأداء،السريعةالمصغرةبالرقائقالمزودة،الحديثةالحواسيب

العملياتملالونمعالجة،المركزيةا!لعالجةوحداتالمسماة

هىالإلكترونيةوالبيانات.الواحدةالثانيةفىالحسابية

.بالحاسوبالمعالجة،أوصفرصفوفمجموعة

الحدشةالإلكترونيةالمعالجة)أداة(نبيطةتعابجولا

التيالضوءنقاطأيضاتعالجولكنهافقطوالارقامالحروف

فباستخدام.الأصواتتردداتإلىترمزالتيالصورتكون

التقليديةالنحاسيةالكوابلعنبدلأالبصريةالأليافروابط

ضوئيةومضاتإلىالثنائيةالرموزتحويلالحواسيبتستطع

منالإلكترونيةالبياناتإرساليمكنلذلكونتيجة.ليؤرية

هاتفي.خطعبرأخرىإلىإلكترونيةمعالجةنبيطة

المعالجةعنللبياناتالإلكترونيةالمعالجةوتختلف

الأخيرةفيتعالإلبياناتحيثللبياناتالأوتومائية

النبائطعنبدلأالأوتوماتيةالكهروميكانيكيةبالنبائط

للبياناتالأوتوماتيةالمعالجةأمثلةومن.الإلكترونية

التبادلوهواتفالقديمةالكهروميكانيكيةالحاسبات

المحوسبةالنظمقبلمستخدمةكانتالتيالأوتوماتي

يستخدمالكهربائيالتياركانالنبائط،هذهوفي.الحديثة

ومعالجةلتخزينمعينةمواضعإلىكهربائيةمفاتيحلتحريك

الكهربائيةالحاممبةالالاتوفي.الحسابيةالبيانات

الخزنةالأرقامكانت(الرقمية)غيرالقياسيةوالحوامسيب

صممتالتىالحواسيبوكانت.متفاوتةبفولتياتتمثل

معالجةحوامميبأم479عامفىالترانزستوراختراعقبل

تية.أوتوما

يختصالطبمنفرعالثدمأمراضفعالجة

واعتلالأمراضمنوالوقايةوالعلاجوالتشخيصبالكشف

يقدم.الرجلوأسفل(القدم)رسغوالكاحل،البشريةالقدم

لمشاكل،الجراحيةأوالطبيةالمعالجةخدماتالأقدامأطباء

للمريضيصفونوقدبها.المرتبطةالخلقيةوالعيوبالقدم

)أجهزة(نبائطلهيركبونأو،طبيةأحذيةاستخدام

وأمكاتبهمفيأعمالهمالأطباءهؤلاءويمارس.تصحيحية

.المستشفياتأوالحضانةدورأوالعياداتفي

المفاصلالتهابلمعالجةولمميلةبلماءالمعالجة

وتوجدالماء.فىالغمسطريقعنوإصاباتهاواضطراباتها

للمعالجةوحداتالحديثةوالعياداتالمستشفياتبعضفى

الطبيعي.العلاجأقسامفيالويقةبهذه

فييظهركما،الحرائقضحاياعلاجفيتستحدمبالماءاللعالجة

صحية.لأغراضللاستيكيةببطانةالدردورحرانويزود.الصورة

الراحةمنمزيدلتحقيقالدافئالماءأستخداميمكن

المزمنةالأمراضلعلاجوكذلك،المفاصلالتهابلمرضى

مرونةولتحسين،والمفاصلالعضلاتتصيبالتي

الدمويةالأوعيةتمددفيالدافئالماءويتسبب.المفاصل

الدممنمزيدايجعلمماالجلد،سطحمنبالقربالدقيقة

المنطقة.تلكفيالمرضلمقاومةالأنسجةسطحإلىيندفع

الدواميةالمياهحماماتفىالدافئالماءيصلحكذلك

ويعد.بحروقالمصابينالمرضىمعالجةعندالجروحلتطهير

بمكانالأهميةمنالماءبهيتميزالذيللطفوالمعسببالتأثير

التىعضلاتهفيالقوةاستردادمامريضيحاولعندما

مثلوفي.جزئىبضللأصيبتالتيأو،الضعفأصابها

حوضفيتمريناتهيمارسأنالمريضيستطجعالحالاتهذه

للعلاص!.مخصصماء

منتجعاتالمممعليهايطلقالتيالعلاجيةوالمصحات

مرتادوهايستحممعدنيةلمياهعيونبهاالطبيعيةالينابيع

أخرىوأنواعالعلاجيةالبخاروحماماتهيوتعملفيها،

فيالمشهورةالمنتجعاتوتوجد.الامراضمعالجةعلى

وفيشىتشيكا،بجمهوريةفاريكارلوفيفيأوروبا

بألمانيا.بادنوبادنبفرنسا،

المعدنية.المياه،الاغتسالأيضا:انظر

.الحاسوبأنظر:.البيائاتمعالجة

الحاسوب،الكاتبةالالةأنظر:الكلماى.معالجة

وعرضها(.والصورالوثائق)إنشاء

أنوأعدعلاجعمديةأنشطةاستخدأمالمهئيةالمعالجلأ

النوعهذاالأطباءيصفماوغالبا.العقليةأوالبدنيةالإعاقة
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عاطفيةمشكلةأومرضأوبحادثللمصاب!تالعلاخمن

المعالجةوتركز.الشيخوخةمنالشخصيعانيعندماأو

تنميةفيالمرضىمساعدةعلىرئيسيةبصورةالمهنية

الذينفالمرضى.معينةأعماللأداءاللازمةالمهارات

كيفيعلمونقدمثلا،المتحركالمقعديستخدمون

وهمالوجباتويجهزونويطخونالمطخفييتجولون

علىقدرتهمافيالطريقةبهذهالثقةويكسبون.جالسون

يتعلمونالذينألمكفوفوناوشهيأ.طبيعيةبصورةالحياة

بصورةشؤونهمورعايةأنفسهموإطعامملابسهمارتداء

منيتعلمواأنالمرضىعلىويجب.النافعةللحياةأفضل

الكتابةأوالملابسارتداءمثلأحياناأسامميةمهاراتجديد

.الطعامتناولأو

بأنهاالأحيانمنكثيرفىالمهنيةالمعالجةوتوصف

الأنشطة.بايقومونألفسهماالمرضىلأنأمحملباالشفاء

بتخطيطالملهنييناللعالجينيسمونمختصونويقوم

عليها.والإشرافالمهنيةالمعالجةفيالمستخدمةالأنشطة

المعطلج!مساعدوالإخصائيينهؤلاءبمساعدةيقوموقد

المهنية.

التأهيلومراكزالمستشفياتفيالمهنيونالمعالجونويعمل

ومراكزالتمريضودوروالمدارلرالعقليةالصحةومراكز

أيضا.منازلهمفيالمرضىيعالجونوقد.اليوميةالرعاية

فيالعلاجأنواعأنفعالمهنيونالمعالجونويحدد

درايةعلىأ!جالمعايكونأنويجب.المرضىمساعدة

تم،عندهالإعاقةوسببوخلفيتهالمريضباهتمامات

الأنشطهة.ابرنامجعتخطيطفيالمعلوماتهذهيستخدم

المرضىالمهنيةالمعالجةتساعدكيف

مساعدةأهما:رئيسيانهدفانالمهنيةللمعالجة

أجسامهم.استخدامفيالكفاح!ةريادةعلىبدنئاالمعاقين

المشكلاتعلىيتغلبواكيعقلئاالعاجزينمساعدة2

الانفعالية.

خطرةإصابةمنيعانونالذين.بدنياالمعاقينمساعدة

أجزاءأحدفيوالتناسقالقوةيفقدونقدخص!!مرضأو

المقدرةيفقدمثلا،المتعددبالتصلبفالمصاب،الجسم

يتلفالمرضلأنالعضلاتبعضا!متحدامعلى

يقدمذلكوعند.العضلاتفىتتحكمالتيالأعصاب

حيث،العضليةوالفائدةالقوةتعيدأنشطةالمهنيالمعالج

ذراعىفيالعضلاتبناءعلىالنجارةمثلنشاطيساعد

لمريض.ا

عجلةبتشغيلالساقعضلاتتقويةالمريضويستطجع

صنعوربما.للدوالممةالتبديلحركةيمارسعندماالخزاف

يمنعكيساقهأوذراعهأوالمريضليدجبيرةالمهيالمعالج

.الان!صماشأوالتمددم!الضعيفةالعضلات

شديدبعجزالجسمإصابةإلىأحياناالمرض!ويؤدي

معينة.عضلاتاستخداماستعادةعنالمريضيعجزبحيث

جديدةوممائلالمريضيعلمأنعندئدالمعالجعلىويجب

ارتداءالمرضىبعضيتعلمفقد.المألوفةالأعماللأداء

وقد،الاثنتينمنبدلأواحدةبيدالطعاموتناولالملابس

والمنكبالذراععفهحلاتتقويةإلىآخرونيحتاج

.المتحركالمقعدأوالعكاكيزلاستخدام

المعاقينمساعدةفيحيوثادوراالمهنيةالمعالجةوتؤدي

ذإ،الأطرافأحدفقدانأوالعمىمثلأ!دائمةابالعاهات

الرغمعلىالأعمالأداءاستطاعتهمفيأنالمرضىيتعلما

عاهاتهم.من

يتعلمأوالسوقمنحاجاتهشراءالم!!وفيتعلموقد

أطرافهأحدبترتالذييتعلموقد،وحدهالل!طريقة

خاصة.بصورةمجهزة!عيارةقيادة

تتضمنقدياللهنيةاللعالجة

وأالألعاباستحدام

الأخرىالبدليةالألشطة

الأطفالتساعدالتي

تقويةعلىالمعاقدب

وتحسينعضلاتهم

التاسق.
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ويحاول.القيادةمنالمعاقينتمكنخاصةبصورةالمجهزةالسيارة

هدهفلإلىمتحركمقعدمنيشقلأنال!ورةهذهفيالمريص

المهي.المعالجبمساعدةالسيارة

للأطفالكثيرةأحيانفيالمهنيةالمعالجةالأطباءويصف

علىويؤثرالدماغيتلفالذيالدماغىبالشللالمصابين

بالشللالمصابالطفليجدوقد.العضلاتفياقحكم

يخترعأنويمكن.الملابسارتداءفيصعوبةالدماغي

وفتحوفكهاالأزرارربطتستدعيلعبةالمهنيالمعالج

علىالنشاطهذاويساعدوقفلها.الملابسسحابات

الملابس.ارتداءفيالمطلوبةالحركاتعلىالطفلتدريب

غيرهم.منأكثروالتطورالنموفيالأطفالبعضويبطئ

ضمنمهنياعلاجاالصغارهؤلاءمثليتلقىأنويجوز

معبالتعاونالمعالجيعملوعندئذ.المدرسيةبرامجهم

علىتساعدالتىبالأنشطةلتزويدهمومدرسيهمعائلاتهم

ألعابالانشطةهذهتشملوقد،الطبيعيوالتطورالنمو

والقفز.الكرة

معالمهنيونالمعالجونيتعاملعقليا.المعاقينمساعدة

الإعاقاتبعضوتنشأأيضا.العقليةبالعاهاتالمصابين

القلقوتشمل،الانفعاليةألاضطراباتمنالعقلية

منالمشكلاتهذهتحدأنويمكن.والعصابوالاكتئاب

يصعبوقد.طبيعيةبصورةوظائفهأداءعلىالإنسانقدرة

بالأنشطةيقومأنالاكتئابيعانيالذيالإنسانعلى

يساعدهكيالشخصهذاجمعالمهنىالمعالجويعمل،اليومية

فيالأهدافأحديكونوقد.اليوميةالأعمالإنجازعلى

علىالشخصيساعدلرنامجو!متلاالمهنيالعلاج

اليومية.أعمالهتخطيط

عجزهمبسببللقلقشعرضونمزمنبمرضوالمصابون

يؤديأنويمكن.المستقبلفيطبيعيةبصورةالحياةعن

منالناسمنعإلىالقلبمرضأوالنفاخمثلمرض

العلاجويساعدبها.يستمتعونالتيالأنشطةفىالمشاركة

نحوطاقاتهمتوجيهإعادةعلىالناسهؤلاءمثلالمهني

فيالمريضيمارسوقد.قدرتهمنطاقفىتدخلأنشطة

كالمشيإجهاداأقلنشاطامثلاقلبيةنوبةمنالنقاهةفترة

التنس.رياضةعنبدلآ

مصابينأطفالأالمهنيالعلاجيساعدأنأيضاويمكن

تمييزفيصعوبةالأطفالبعضيجدوقد.التعليمىبالعجز

مساعدةسبيلفيالمهنيالمعالجويقدم.الألوانأوالأشكال

الأشسياءبينالأطفاليوفقأنتستدعيألعاباالأطفالهؤلاء

.واللونوالملمسوالشكلالحجمفيالختلفة

عامإلىالمهنيالعلاجفكرةترجع.تاريخيةنبذة

الحمل"جالينوسالإغريقىالطبيبقالعغدماأم،72

للسعادةضروريوهو،الطيعةتقدمهدواءأفضل

السنواتأثناءعدةبلدانفيالأطباءقاموقدلم!.الإنسانية

الأنشطةبوصفالميلاديعشرالثامنالقرنمنالأخيرة

هؤلاءمنوكان.العقليةالأمراضلمرضىعلاجاالنافعة

فيريلكرممتيانويوهانفرنسافيبيخلفيليبالأطباء

منذالمرضىوكان.المتحدةالولاياتفىرش!وبنيامينألمانيا

المتحدةبالولاياتبنسلفانيامستشفىفيأم897عام

.الإبرةوألثمغالالأحذيةوإصلاحالنجارةمهاراتسعلمون

فىبرنامجمنالحديثةالمهنيةالمعالجةوتطورت

تريسي-لمموزانوقدمت.المقعدينأعماليسمىالتمريض

لطالباتمرةأولالبرنامجهذا-بومعطنمنممرضةوهي

المعماريالمهندسوالممتخدم.أم609عامالتمريض

.مرةلأولالمهنيةالمعالجةمصطلحبارتونجورجالأمريكي

قدميه.أحدبتربعدالعلاجمنالأسلوبهذاتلقىفقد

إلىالقدماءالمحاربينمنالمعا!نمساعدةإلىالحاجةوأدت

الأولىالعالميةالحرببعدالمهنيةالمعالجةفيالتقدمتنشيط

أم(.549-1)939والثانيةم(191-8191)4

تكونبالفلوريداتالشربمياهمعالجة

إمداداتإلىالفلوريداتتسمىكيميائيةموادبإضافة

فيالباحثونكشففقد.التآكلتقاومالأسنانلجعل،المياه

أماكنفيعاشوأالذينالناسأنالعشرينالقرنثلاثينيات

التآكلحدوثيقل،طبيعيةفلوريداتعلىماؤهايحتوي

فىيعيشونالذين1أولئكعنالثلثينبنسبةأسنانهمفى

،المتحدةالولاياتوفيالفلوريد.منخالماؤهامناطق

ما459عامالماءإلىالفلوريدتضيفالمدنبعضأخذت

العشرين،القرنمنالخمسينياتوبحلول.كتجربة

،المدنهذهفيقلقدالأسنانتآكلأنالتجاربأوضحت

بمعالجةالمتحدةالولاياتفيالعامةالصحةمسؤولوفأوصى

السكنية.المناطقكلفيبالفلوريداتالشربمياه

شتىفيالناسمنكثيريشربالحاضر،الوقتوفي

لمنع-أيضاالمفيدومن.بالفلوريداتمعالجاماءالعالمأنحاء

،الأسنانومعاجينفلوريدحبوباستعمال-الأ!شانتاكل



اليدويةالمعالجة442

فيقويةفلوريدمحاليلالأمشانأطباءيستعملوأن

.للأسنانعلاجهم

دراساتعدةأوضحت.والتكاليفوانحاطرالفوائد

غير.الأمشانتآكلمنكثيراتقللبالفلوريداتالمعالجةأن

خاصةضارةتكونقدالفلوريداتمنكبيرةجرعاتأن

حدثمثلا،أخرىوبلادأ!نداففي.والأسنانبالعظام

منمستوىعلىشربهممياهاحتوتلأناسبالعظامضرر

والمعدلأكثر.أوالمليونفىأجزاء3و2بينتراوحالفلوريد

جزءهوبالفلوريداتالماءمعالجةفيعموماالمستحدم

كلماالأسنانلون()تغيرتبقعويزداد.المليونفيواحد

معوحتى.الشربماءفيالفلوريداتمعدلازداد

بقعأتضهرالماء،لمعالجةبهايوصىالتيالفلوريداتمعدلات

.أضاسابعضعندالأسنانفيبيضاءرقعأو

بعضعلىتنطويالماءمعالجةأنالعلماءبعضويعتقد

الحساسيةذويولدى،الكلىمرضىلدىالخاصةالخاطر

ضارةآثارانتشارشبتلمأنهغير.السامةالموادمنخاصة

الأضرارمخاطرأنالخبراءمعظمويعتقدالماء.معالجةعن

جدا.قليلةالمعالجةمن

فيالأسنانوأطباءالعامةالصحةعنالمسؤولونويحبذ

منكثيراتحققأنهايرونفهم.المياهمعالجةالبلادمنكثير

مخاطرعلىتنطويلاأوقليلعلىوتنطويالفوائد

للمجتمعتوفرالمعالجةإن:أيضاالمؤيدونويقول.صحية

مقارنةقليلةوتكلفةوفعاليةببساطةبالفلوريدوقايةكله

.الأسنانتسوسعلاجبتكاليف

مياهمعالجةالناسمنكثيريعارض.أخلاقيةمسائل

لوحتىبها،المتعلقةالخاطرتجنبيفضلونلأنهمالشرب

لأنالحقلهمبأنالناسبعضويشعرجدا.قليلةكانت

يخرقالمجتمعوأن،الصحيةشؤونهمبأنفسهميقرروا

ومن.بهيمدهمالذيالماءإلىالفلوريدبإضافةالحقهذا

فسيصابالشربمياهتعالجلمإذافإنه،أخرىناحية

منه.الوقايةبالإمكانكانمما،ال!سنانبتاكلالناس

أيضامقبولةغيرالنتيجةهذهأنالناسمنكثيرويرى

لمأخلاقىنزاعإلىبالفلوريدالمياهمعالجةتؤديوهكذا

حل.إلىيصل

.الأسنان:أيضاان!

عنالأمراضبعضدعلاجطريقةاليدويةالمعالجة

المعالجونيؤمن.خاصةبصفةيدولاالظهرتدليكطريق

إذاالعصبيالجهازأداءتعوققدالظهرفقراتبأناليدويون

قدالحالةهذهمثلأنالعلاجيةطريقتهموتفترض.انخلعت

تؤديوأنهاالأمراضابعضحدوثفيتساهمأوتسبب

ويستخدم.الأخرىللأمراضالجسممقاومةإضعافإلى

الفحوصاتإلىبالإضافةالسينيةالأشعةاليدويونالمعالجون

.للحالاتتشخيصهمفي،الختبريةالجسدية

الطريقةهذهأنعديدةدراساتأوضحتوقد

الخاطئةالأوضاعوتصححالألمتخف!أنيمكنالعلاجية

منكثيرويقصر.العضلاتوتعالإصاباتللمفاصل

ل!ش،الحالاتهذهعلىنشاطهماليدويينالمعالجين

بؤمنولا.الأمراضمنواسعةتش!جلةيعالجبعضهم

فييدوياالظهرسلسلةمعالجةبفعاليةالاطباءمنالكثيرون

وحالاتكالسرطان،الأمراضمنمعينةأنواععلاج

،اليدويونالمعالجونأما.الكلىوأمراضالمتقدمةالأمراض

الجراحة.أوالعقاقيريستخدمونفلا

عاماليدويةللمعالجةالحديثةالأسم!وضعتوقد

المتحدةالولاياتفيبالمرديفيددانيالبوساطة،أم598

بها.العاملينلتدريبمدرسةأولبعدمافيافتتحالذي

برابالبلدانمنكثيرفيالجامعيةالكلياتوتقدم

هذهوتتضمن.علميةدرجةعلىبالحصولتنتهىدراممية

،متعددةعلميةمجالاتفيدراسيةدوراتالبرامج

المتبعةالتشخيصأساليبفيالسريريةالخبرةإلىبالإضافة

بها.والمداواةيدوئاالفقريالعمودبمعالجةالتطبيبفي

قبلامتحاناجتيازالخريجينعلىكثيرةدولوتشترط

المهنة.بمزاولةالترخيصعلىحصولهم

الدين.ناصرمحمد،المقدسيانظر:.المعاليأيو

.الجوهرةانظر:الضوء.ائكسارمعامل

وهي.مالىتعالمنالناسبينيجريماالمعاملات

والتوثيق)التنازلات(والإسقاطاتوالتبرعاتالبيوع

وأثيابمنعينيةملكيةنق!!فهوالبيعأما.والشركات

منها:كثيرةأنواعوهو.مالمقابللآخرغيرهماأوعقار

منمدةغيرهأوبيتمنعينيةبئمنفعةوهي،الإيجارة

جنسهمنبمالمالبيعوهووالربا،.المالمنبمقدارالزمن

دونعينيةملكيةنقلفهيالتبرعاتوأما.حراموهوبزيادة

إلىمنفعةتمليكتكونوقد.والصدقةالهديةمثلمقابل

حقعنالتنازلفهيالإسقاطاتوأما.المتاعكإعارةحين

التوثيقوأما.الضمانإسقاطومثله()الدينالذمةفيثابت

وأالرهنأوالإشهادأوبالكتابةللحقوقاحتياطفهو

(.)الوديعةالحفظأوالحوالةأوالكفالة

وأاثنينبينملكاالشيءجعلف!الشركاتوأما

يأعقدوشركةبيتا،ورثالوكماملكشركة:وهىأكثر

بتقبلأونقديمالبرأسالربحبقصدعملعلىاتفاق

نسيئة-الشراءأي-بالوجوهأو-أضجارينكا-الأعمال

المفاليس.شركةوتسمىنقداوالبيع
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وفصولكثيرةتفصيلاتفيهاالإسلاميالفقهوأبواب

،المعاملاتبكتبأوالمعاملاتبأبوابسميتعديدة

الفردحياةمنكبيرةمساحةتحتلالمعاملاتإنحيث

مجتمعاأومجموعةأوكانفرداحولهمنبكلوتتعلق

.بأسره

فىوعثلاثةمنواحداالمعانيعدميعد.عكلم،المعالي

منوأول(.والبديع،والبيان،)المعانىالبلاغةعلمتكون

عبدالإمامهومباحثهونظمالمعانيفرعفيالقولفصل

الإعجاز.دلائلكتابهفيوذلكالجرجانيالقاهر

أصبحتالتيالموضوعاتجميعفيالقاهرعبدتحدث

فأعادواالبلاغيينمناللاحقونجاءثم،الفرعهذأتشكل

أبرزومن،أقوالهواختصرواالقاهر،عبدأصلهماصياغة

والخطيب،والسكاكي،الرازيالدينفخرالبلاغيينهؤلاء

الفرعهذاعلىالجرجانيعبدالقاهريطلقولم.القزوينى

جاراللهالتسميةهذهعليهأطلقالذيوإنماالمعانيعلماسم

.الكشافتفسيرهفيالزمخشري

أحوالبهتعرف"!علمبأنهالمعانيعلمالبلاغيونعرف

تحتوتندرجلم!.الحالمقتضىيطابقبهاالتيالعربىاللفظ

الآتية:الموضوعاتالعلمهذأ

فيالموضوعهذايبحث.الخبريالإسنادأحوال

أمالخبربمضمونالخاطبإفادةهووهلبخبرهالخبرقصد

يشعرأنويريدبالخبرعالمنفسهالمتكلمأنإلىالإشارة

حالاتفيالموضوعهذايبحثكما.بهبمعرفتهالخاطب

فىمتردداأو،الذهنخاليكونهناحيةمن،الخاطب

الخبرلصاحبينبغىوما،لهمنكراأولثماكافيه،الحكم

منالحالاتهذهتستدعيهمماخطابهفىيتوخاهأن

.تأكيدات

نائبأو،الفاعلهوإليهالمسند.إليهالمسندأحوال

والمرادالمبتدأ.أصلهوماخبر،لهالذيالمبتدأأو،الفاعل

وتنكير،وتعريف،وحذفذكرمنلهيعرضما،حوالهبأ

ذلك.وغيروقصر،وتقييدوتأخير،وتقديم

وخبر،الفعلاسمأو،الفعلهوالمسندا!لسند.أحوال

وأالمبتدأ،خبرأصلهوما،بمرفوعهالمكتفىالمبتدأأوالمبتدأ،

لهيعرضمافهي،أحوالهأماالأمر.فعلعنالنائبالمصدر

وتقييدوتأخير،وتقديموتنكير،وتعريف،وحذفذكرمن

ذلك.وغيروقصر

.مخصوصبطريقبآخرأمرتخصيصهوالقصر.

والاممتتناء،النفيأ-:مايليأشمهرهاكثيرةطرقوللقصر

إنما،ب-الاستثناء.أداةمايليفيهماعليهوالمقصور

وأبل،أولا،بالعطفج-المؤخر.هوعليهوالمقصور

بعدها،لماالمقابلهولابالعطففيعليهوالمقصورلكن.

حقهماتقديمد-بعدهما.ماهولكنبل،بالعطفوفى

علىالمعمولوتقديمالمبتدأ،علىالخبركتقديمالتاخير

.المقدمهوالنوعهذافىعليهوالمقصور.العامل

ولاالصدقيحتمللاالذيالكلامهوالإنشاء.

وهو.كذبأوصدقلقائلهينسبلاالذيأي،الكذب

وقتحاصلغيرمطلوبامايستدعيوهو:طلبىأ-:نوعان

والنداء.والتمنىوالاستفهاموالنهيبالأمرويكون،الطلب

صئثثيرةولهمطلوبا،لايستدعىماوهو:طلبيغيرب-

(،واشتريت،)كبعتالعقودوصيغ،والذمالمدحكصيغ

الرجاء.وأفعال،والتعجب،والقسم

أخرىعلىجملةعطفهوالوصل.والوصلالفصل

هووالفصمل،العطفحروفمنغيرهادونفقطبالواو

الفصل،فيهايتعينمواضعوهناك.العطفهذاترك

يكونحينأ-:الفصليت!ن.الوصلفيهايتبنومواضع

وأدانشاء،خبراتختلفابأنوذلك،تامتباينالجملتينبين

مصطلحهذاعلىولطلقما،مناسبةبينهماتكونبألا

وذلكتام،اتحادبينهمايكونحينب-.الانقطاعكمال

بدلأتكونأولها،بياناأوللأولىمؤكدةالثانيةتكونبأن

حينج-.الاتصالكمالمصطلحهذاعلىويطلقمنها،

الأولىالجملةعننشأسمؤالجواباالثانيةالجملةتكون

ويطلق،السؤالعنالجوابيفصلكماعنهاالثانيةفتفصل

.الاتصالكمالشبهمصطلحهذاعلى

قصدإذاأ-:هيالوصلفيهاشعينالتيوالمواضع

اتفقتإذاب-.الإعرابيالحكمفىالجملتينإشراك

يكنولمتامةمناسبةبينهماوكانتإنشاءأوخبراالجملتان

خبرااختلفتاإذاج-بينهما.الفصليقتضيسببهناك

المقصود.خلافالفصلوأوهموإنشاء

المعانيأداءهوالإيجاز.والمساواةوالإطنابالإيجاز

:نوعانوهوالمرادبالمعنىالوفاءمعقليلةبألفاظالكثيرة

.محذوفلفظفيهيكونمالاوهوالقصر،إيجازأ-

وأ،جملةأوكلمةبحذفماكانوهو،الحذفإيجاز-ب

.المحذوفتحددم!رينةأكثر،

يستحقعمازائدةبعبارةالمعنىأداءفهو،الإطنابأما

منها:كثيرةطرقوله،لفائدةالزيادةتكونأنبشرط

ذهنفيالمعنىلتقريروذلك،الإبهامبعدالإيضاحأ-

ففملعلىللتنبيهالعامبعدالخاصذكرب-.السامع

الكلامأثناءفىيؤتىأنوهو،الاعتراضج-.الخاص

المفيد.التكرارد-.الإعرابمنلهامحللاأكثرأوبجملة

لإيهاماحتمالالكلامفييكونأنوهوألاحتراس،هـ-

المراد.ويحددالإيهامذلكيزيلبمافيؤتىالمرادخلاف

علىتشتملأخرىبجملةالجملةتعقيبوهوالتذ!ل،و-

لها.توكيدامعناها
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دونلهامساويةبألفاظالمعانيأداءف!:المساواةوأما

.نقصانأوزيادة

الذمة.أهل:انظر.المعاهد

أكثر،أومستقلتيندولت!تبينرسعميةاتفاقيةاولهدة

ممتليبموافقةشفاهةتكونوقد،مكتولةوثيقةعادةوهي

منمئاتعدةإلىالمعاهداتتحريرتاريخيرجع.الدول

القديمةالبلدانحكامحصان.م،ق0003عامفمنذ.السنين

المعاهداتخدمت.المجازرةالممالكمعالمعاهداتيعقدون

النزاعاتوتسويةالحروبكإنهاءمختلفةأغراضا

الدوليةالعلاقاتتاريخفيبارزادوراأدتكما،الحدودية

العالم.تاريخطوال

المعاهداتإبرامالدولتستطجعلا،الحديثالعصرفي

تخضعلاأي؟أسسيادةاكاملةالدولهذهكانتإذاإلا

تامة،مميادةذاتدولةبريطانيانجدفمثلا.خارجيةلسيوة

تعتبربينماقراراتها،اتخاذفىبحريةتتمتعحكوماتهالأن

تستطعولا،السيادةناقصةالبريطانيةطارقجب!!مستعمرة

أغرار.ااتخاذبحريةتمتعهالعدمالمعاهداتإبرام

إلىالأشخاص!نتبرمالتيالخاصةالعقودالمعاهدةتشبه

الامتناعأوبالقيامالموقعونيلتزم،الحالينكلاوفيكبير،حد

المعاهداتبينمهمةاختلافاتهناكأنإلا.فعلعن

بإكراهالأطرافأحدقامإذاملزمايعدلافالعقدوالعقود.

إلا،القوةلاستعمالالمعاهدةتبطللابينما،إبرامهعلىالآخر

الذيالحكومةممثلضدفعلااستعملتقدالقوةكانتإذا

،الخاصللعقدوخلافا.المعاهدةشروطأوأحكامبإعدادقام

موافقة)صدورعليهاالتصدلقبعدإلانافذةالمعاهدةت!صنلا

المتحدةالولاياتبينمعاهدةت!ضنفلابشأنها(،رسمية

الشيوخمجلسقيامبعدإلانافذة-مثلا-وبريطانيا

عليها.بالتصديقاشمريطايوالعرشالأمري!!

قغلهاالتيالدوليةالاتفاقاتمنأنواععدةهناك

قاصرايكونماعادةالذيالدولىكالاتفاقالمعاهدات

يعقدالذيالاتفاقأوالمجرمينكتبادلواحدموضوععلى

بينالمبرمالاتفاقأنإلا،السيادةتامةودولةأصشعباب!!

.خاصشأنموضوعهاكانإذامعاهدةيعتبرلام!ص!ت

عدةإلىالمعاهداتتقسيميم!ش.المعاهداتأنواع

لاالدوليالقانونأنمنبالرغملأغراضهاوفقا،أنواع

نأويجوز.المعاهداتبينرسميةباختلافاتيعترف

قضايا.عدةإلىتنتميأحكامعلىواحدةمعاهدةتشتمل

منها:نذكرالمعاهداتمنأنواعوهناك

المعاهداتمنالسلاممعاهدةتعد.السياسيةالمعاهدات

أنهتقدأم481عامغنتمعاهدةنجدفمثلا،السياسية

وتتعلق.المتحدةالولاياتفيأم281عامحرب

وتسويةالدولبينبالأحلافالأخرىالسيامميةالمعاهدات

التىأم085عامبولوير-كلايتونكمعاهدةأضزاعاتا

حمايةحقوقوبريطانياالمتحدةالولاياتمنلكلأعطت

الوسطى.أمريكافيإنشائهاعلىاتفققناةفيمتساوية

الاتفاقاتالمعاهداتهذهتشمل.التجاريةالمعاهدات

والخدماتالأسماكصيدومناطقوالملاحةبالرسومالمتعلقة

القنصلية.

وليموقعهاالتيالمعاهدة

بينصداقةأنمنمأتبن

والهنودالمستعمرين

سسلفانيا.!يالأمريكيين

تم!دحعلىلنوافق

بهاطالبالتيالأراضي

اله!ودمناطقديوالواقعة

الأمريكيين.
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اتحادمعاهداتبموجبتنشأالاتحاد.معاهدات

العالمي.البريدكاتحادالدوليةالمحظمات

مسألةالمعاهدات!ذهتعال.المجرمينتبادلمعاهدة

تبادلمعاهدةهناكأن-مثلا-فلنفترض.الهاربينالمجرمين

مجرمهربإذاالحالةهذهفى،دولتينبينأبرمتمجرمين

فتجب،للسلامةطلباالأخرىإلىالدولتينإحدىمن

لمحاكمته.منهاهربالتيللدولةتسليمهأوإعادته

علاماتالمعاهداتهذهتحمي.المدنيةالعدالةمعاهدات

الدولفىالاختراعالطحوبراءاتوحقوقالتجاريةالبلد

الأجانب.حقوقبعضمهاوتنظم،الأجنبية

وأالملكةأوالملكيملك،الملكيةالنظمفي.التفاوص

فىعنهوينوب،المعاهداتإبرامسلطةالقانونيالوكيل

لامثلأ،بريطانياففي.مندوبأودبلوماسيممتلالمفاوضات

معلطةأيةاللورداتومجلسالعموممجلسمنأييملك

البريطانيالملكبهايتمتعالسلطةتلكلأنبمالمعاهداتعلى

الرئيصيتمتع،الجمهوريةالنظموفي.فقطالوزراءمجلسأو

ماوكثيرا.المعاهداتإبرامبسلطةعادةايلأعلىالتنفيذي

الولاياتففي.مختلفةلقيودخاضعةالسلطةهذهتكون

توصيةعلىبناح!معاهدةفيالدخولللرئيسيجوز،المتحدة

أعضاءثلثيموافقةوجوبمعالشيوخمجلمه!وموافقة

تقومبينما.المعاهدةشروطعلىالحاضرينالشيوخمجلس

يدخلالأحيانبعضوفي.المفاوضاتبإجراءالخارجيةوزارة

منالنوعولهذا.أجنبيةدولةمعتنفيذيةاتفاقيةفيالرئيس

تحتاجلاأنهاإلاالدوليالقانونفيالمعاهدةقوةالاتفاقيات

.الشيوخمجلستصديقإلى

بنتعقدالتيالمعاهداتجميعكانت.المعاهداتلغة

عشر،الثامنالقرنحتىاللاتينيةباللغةتحررالغربيةالدول

الوقتوفي.الرسميةاللغةهيالفرنسيةصارتثم

التيالختلفةالأمبلغاتتحررالمعاهداتمعظمنجدالحاضر،

.المعاهدةفيطرفاتكون

ينبغىكان،القديمةالعصورفي.المعاهداتتنفيذ

بموجبالتزاماتهالتنفيذضمانتقديمأوتدعيمللدولة

ذلك،فيالمتبعةالوقمنالرهائنتبادلوكان.المعاهدة

وأواحدبإرسسالالمعاهدةعلىوقعتدولةكلتقومحيث

بهمللاحتفاظالمعاهدةللدولةالمهمينالأشخاصمنأكثر

.المعاهدةبنودتنفذلمإذاللقتلمعرضينرهائن

تعتمد.عديدةمشينمنذالرهائننظاميستعمللم

للدولالحسنةالنواياعلىاليومعالمفيالدولمعظم

كثيرفيللمعاهداتوتكون.العالميالعاموالرأيالأخرى

نصوصأصبحت،لذلكونتيجة.القانونقوةالدولمن

الوقتوفي،القانونيينالمسؤولينمطالبمنالمعاهدات

بالنسبةتفعلكماالمعاهداتإلغاءللدوليجوزنفسه

بوجه-عليهالترتبالتصرفاتهذهمثلأنإلالقوانينها.

دولية.أثار-عام

،طرقبحدةهداتاإنهاءيجوز.ا!لعاهداتإنهاء

،الأحيانبعضوفيأطرافها،جميعباتفاقتنتهيفقد

فترةبعدالاتفاقيةء.باطرفلكلالمعاهدةتسمبصموص

التزاماتهاتنفيذفىدولةفشليؤديوقد.محددةإنذار

الأخرىالدولأوالدوقيامإلىالاتفاقيةبموجب

إذاكذلكالمعاهدةوتنتهي.المعاهدةبشروطبالإخلال

إلىتؤديالحربأنكما.الماديةشروطهاتنفيذامشحال

.المعاهداتمنالكثيرإلغاء

بالحقوقتتعلقالتي-المعاهدامنها.أخرىمعاهدات

فبعض.أجنبيةرأفيتعيشالتيللمجموعاتالدينية

شعائرهمممارسةللأجا.تجيزمعاهداتتوقعالدول

.أوطا.فييمارسونهاكمابحريةالدينية

عةالموفىصلةذاتمقالات

الدولينونصاالفارالمتهمتسليمالبروتوكول

اتفاقيةبولوير،-يتونالدوليةالعلاقاتالتحكيم

انظر:الئووية.الأائتشارعدممعاهدة

السلاحلزعوي،االسلاح(،السلاح)نزع،المتحدةالأ.م

واشنطن،انظر:.صاالدوليةالقوىمعاهدة

مؤتمر.

!جالبروتستانتالمعاهدون

المذهبيناعارضواالذيناللأسكتلدنيين

الكنيسحكمنظاموأيدوا،الكاثوليكى

السالقرنأوأخرفيكيانالفئةلهذه

بهالمعاهدونوعرف.الميلاديينعشر

الم!تسمىاتفاقياتفيدخلوا

دعمها.علىوالعمل،عقيدتهم

د7عامميثاقأولعلىالتوقيعتم

الزعهخشىعندماأم581عامثان

أ.الكاثوليكيالرومانيالمذهبإحياء

كتالقبولأسكتلنداعلىالضغطالأول

بوسالكنيسة)حكمالأسمقفيوالنظام

دأم638عامالصادرالوطنيالميثاق

وجهفيالأسكتلنديةالمعارضةصفوف

ساأم،064و9163عاموفى

الميثاقعلىالقضاءبهدفالمسلحة

0164عامنيوبيرنمعركةفيبالويمة

البروتستانتمناعة

والرومانيلإنجليكافي

وأصبح.الأسقفىحة

والسابععشر،دس

لأنهمنظراالاسمذا

عنللدفاعهدات

ميثاقوصدرأم5

منالاسكتلنديون،ء

تشارلزحاولعندما

إنجليكانيصلواتب

أدى(،الأساقفةاطة

توحيدفيمهمارا

شارلز.

القوةالملكخدم

تشارلزمنىولكن
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الإنجليزية،الأهليةاالحربخلاأ!،أم436عاموفي

والميثالىالرسميالاتحادالأ!عكتلنديةالعامةالجمعيةوقعت

البرلمانوافقذلكوبمقتضىإنجلترا.فيالتواربرلمانمع

ودعثإنجلترا.فيالمشيخيةالكنائسنظامإقامةعلى

جنيه000.03مقابلأضشارشللتصديجيشاالمعاهدون

تشارلزوا!متسلملتمهريا،البرلمانيدفعهاإسترنيني

البرلمانيةللقواتسلموهولكنهم،أم466عامللمعاهدين

.الميثاققبوأ!رفضرعندما

الملكأعدم،أم066عامالم!صية،عودةتجديدوجعد

بناءوأعادنفوذا.المعاهدينأكثرمنعدداالثانيتشارلز

وكان.مخططهتنفيدفيالجنودوا!شخدم،الأسقفيةنظام

أغلبوفي،سريةالمعاهديناجتماعاتت!صنأنلابد

وفي.الاجتماعاتهذهبأسراريفضونالجنودكانالأحيان

جيمسمح!!أوراجأوفوأجماحلأنبعد،أم968عام

ملكا،الثالثواجم!اوأصبح،ال!!اثوليكيانرومانيالثانى

المعاهدين.اضطهادتوقف

الأهليةالحرب،تاريخأسكتلندا،أيضا:انظر

الإنجليزية.

هـ،06.هـ-ق2)0سفيانأبيبنمعاويلأ

حر!بنصخر،سفيانأبيبنمعاويةم(.306-068

.منافعبدلمتشصم!عبدبنيمن.القرشعي،أميةابن

صانفتحها.يوموأسلم،بمكةأسدر.الأمويةاالدولةمؤسه!

حضابه.منعثةفاللهرسولفجعله،والحسابأسكتابةباعارفا

أبيبنيزيدأخيهإمرةتحتجيشقيادةبكرأبوولاه

وعرقةصيدامدينةفتحفيمقدمتهفيفحان،سفيان

إليهوضم،الأردنعلىوالياعمروجعله.وبيروتوجبيل

حزممنفيهلمسهلمايزيدأخوهأميرهاماتأنبعددمشهت

عنعليوعزله.الشاميةالديارجميععثمانوولاه.وعلم

منبالثأرونادىالأمر،ينفذولم.عثمانمقتلبعداالشا

المطالبةفيبالتباطؤعلئاواتهمعمه،ابنلكونهعثمانقتلة

بينهالحرببسببهااندلعتفتنةبذلكفبدأت.عثمانبدم

بخلافةالأمروانتهى.صفهيئمعركةأشهرها،عليوب!ت

عليقتلثم.العراقفىعلىوخلاشةالشامفيمعاوية

لمعاويةالتسليمالحسنفرأى،الحسنابنهالعراقأهلوبايع

للدماء.حقنابالخلافة

بالحلماواشتهرالكبار،المتميزينالعربدهاةأحدكان

عنحديثاأ03روىوقورا.فصيحاكانووالح!شمة،

بلغت.الإسلامفيأغاتح!تاعظماءأحدوهوعليئ!.الرلممول

السودانبلادبمصرعاملهافتتح.الأطلسياالمحيطفتوحاته

الرومدحرركبمسلماأولوهو.م466هـ،43عام

.والدردني!!اليونانجزرمنكثيرأيامهفيوفتحتللغزو.

.م966هـ،48عاموبحرالراالقسطنصسه!جيشهوحاصر

ثغوربهليحميعظيمإسلاميبحريأممطهوأ!لت!ضي!وقام

وسمرقندوبخارىوباكستاناحشداجيوشهوغزت.دولته

البربر.بينال!سعلامإلىأسدعوةباواهتما،المغربوبلاد

منوأوللخلافتهعاصمةدمشقجعلمنأولكان

اتخذمنوأول(،المحصنةأ!اسعةار)الدرالمقاصيراتحذ

فيالمحرابنصبمنوأول.ال!دمملامفيوالحجابالحرس

وضربتجالسا.يخطبأخدسطكبروعندماالمسجد.

سيفا.متقلداأعرابىصورةعليهادنانيرأيامهفي

بدمشق.وماتيزيدابفا!شخلف

م(.684-661هـ،64-)41يزيلىبنمعاوية

بمعاويةويعرف.سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدبنيةمعار

الخليفةوحفيد،الشامفيأميةبنىخلفاءمن.الثاني

بعدبالخلافةبويع.سفيانأبيلنمعاويةالمؤس!الأموي

أشهر،ثلاثةاويوماأربعينبعدفيهازهدولكنه،أبيهوفاة

شاءوا.منيحتارونالمسلمينبينلثمورىفيهاالأمرفرد

32العمرمنوله،بدمشقتوفىأنإلىدارهفيوانزوى

ذرية.ينجبول!ا.سنة

يزيد.بنمعاويةانظر:.الثاليمعاوية

أبو،الواسطيان!:.الواسطيمعاويةأبو

معاوية.

أهـ)363الطائعأحمدسيديولدمعاوية

عاممنذموريتانيادولةرئيصر(.أم-439،-

منوكانفرنسافيدرسأتار.مديمةفيوأ!د.أم849

الجيشتنطمعلىللإشرافاختيرواالذينالأوائلاالضباط

،أم769عامأخربيةاأصحراءاحربوفي.الموريتاني

قائداعينثم،بالعملياتالمكلفالأركانقائدنائبأصبح

جبهةثوارضدمعاركخاضحيثأجةالشماأصلمنطقة

ولدالختاربالرئيسأطاحالذيالانقلابوقبلالبوليساريو.

نائبثمالتانيأطمكتبقائداعينأم،789يوليوفيداده

ثمللدفاعوزيراأصبح،الانقلابولعد.الأركانقائد

أبريلفي.العسكريةللجنةالدائمةبالأمانةمكلفاوزيرا

العامة.للأركانقائداأصبح،أم089

فاشلةانقلابيةمحاولةحدثتأم،819مارس16في

إلىالأموروإعادةالهربمنتمكنولكنهإثرهاعلىاعتقل

ووزيراللحكومةرئيساأصبح،أم819عامفىنصالها.

ديسمبروفىجديد.منالعامةأسلأركادقائداثمللدفاع

يأ،الوطنيللإنقاذالموريتانيةللجنةرئيساعين،أم849

السمكريالانقلابإثرعلىوذلك،الموريتانيةللدولةرئيسا
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.بورونديفيالفرنسيةالإفريقيةالقمةمؤتمرأعمالفي

منذالطائعأحمدسيديولدمعاويةالرئيسعهدوتميز

والسماحالسياسيينالمعساجينسراحبإطلاقبداشه

ومنعالحرياتوإطلاقالبلادإلىبالعودةللمشردين

الأحزاببتشكيلوسمحالقضاء.شؤونفىالتدخل

الجديرومنالبلاد.إلىالبرلمانيةالحياةوعودةالسياسية

الحاكم.الجمهوريالحزبيترأسأنهبالذكر

فيوتشريعيةرئاسيةانتخاباتأجريتقدوكانت

سيديولدمعاويةفيهاانتخبأم299عامموريتانيا

أحزابفيهاودخلت.للجمهوريةرئيساالطائعأحمد

عاموفي.والشيوخالنواب:بمجلسيهالبرلمانإلىالمعارضة

ثانية.رئاسيةلفترةمعاويةالرئيسأنتخاب،ام699

تاريخ؟موريتانيا،؟دادهولدالختار:أيضاانظر

العربية.السياسيةالأحزاب

،الإسلامغيرالأديانمعظمفيدلعبادةمكانالمعيد

وأ،البوذيينمعابدإلىالاسمهدايشيرماوعادة

بعضومعابد،الطاويينأو،الهندوسأو،الكونفوشيين

فيوأما.القديمةالأوروبيةالبلدانأوالأدنىالشرقبلدان

أبنيةبعضإلىعامبشكلألاسمهذافيشيرالنصرانية

أماكنفتسمى،اليهوديةفىوأما.فقطالمورمونمذهب

يسمونهالازالواالأرثوذكسالمحافظينأنإلاالمعابد،العبادة

الكنائس.فييتعبدونوالنصارى،الكنيس

المسجدفإن،السماويةالدياناتخاتم،الإسلامفىأما

العامبمعناهاالعبادةأنغير،والعبادةالصلاةمكان

مبنىأكبروهوالكبير،بوذاقاعةالمعبدهدايسمى.بالماباننارامعبد

لارتفاعاكرونزم!مصنوعلموذاتمثالداخلهويوحدالعال!ا.فيخشي

.بالياباننارامديخةويمثيأم،5

وقد!.وحدهليالمسجدتختصلا

وطهورا(.فمسجداالأرلي)جعلت

الم!فى-الأبنيةهذهكل!ظموتعتبر

فيهالعبادةتشتملماوغالبا.للالهة

منهاكثيرويشتملتقليديةطقوس

الأماهذهمثلالناسمنكثيرويزور

كأيقصدونهاولا،صغيرةجماعات

.كبيرة

االصغيرةمنالمعابدوتتفاوت

الفاخرةالضخمةالأبنيةإلى،أكواخ

وأالمعبود،تمثالعلىإمامنهاكثير

المعابدافي،تمثالهأوالمعبود،صورة

زأولابدللمعبد.المركزيةالصالةفي

للوصو،محددةكبيرةبوابات

البوابا!هذهتمثلحيث،المركزية

إلىصالدخوليحقولا.لعبادتهم

القندلفىويقف.الكهنوتلرجال

أمامه.أوداخلءالمعبد

!ممواقعفيالمعابدبعضوتبنى

أماكنفيالمعابدبعضبنيت،المثال

تمأنهأوفيها،معجزاتبحدوث

سليما!اللهنبيبأنزعموهناكعندها.

أنايعتقدمكانفىالقدسفيمعبدا

!أهذاعلىاليهودويطلق.الطاعونفيه

يعتقدأماكنفىأيضاالمعابدبنيتوقد

الأصتلكفيبعضابعضهالحقمقدسة

ثإلتفسيرمعقدةإجراءاتوالطاويون

لمعابدهم.وأفضلهاالموأقعأنعسب

أمرأالمعابدمنكثيرتصميمإن

فيالبوذيةالمعابدمنعددانجد،المثال

أ،باجودةباسمتعرف،أبراجشكل

الألمطبقاتالأدوارهذهوتمثلالأدوار.

الر(الأهدافتمثلأنهاأو.اعتقادهم

الخلا3إلىيصلحتىالمتعبدإليهايصل

الموافيصلةذاتمقالات

)الصور(السيخيةالإعريق

لصور)اريختا،العالملصور()اوليسجاندإ

ةرلعمااةجودلباا

نثيونبىا

م(-743،؟اهـ-26)؟معبلى

والمغنينالموسيقيينأشهرأحدذهب

447معبد

عليطاللهرسول،ل

المسجد.انظر:

بيوتا-الوثنية!ات

علىالمعابدهذهل

القرابين.تقديمللى

فىأوفرادىإمان

جماعاتفىضاء

شكلعلىجمسيطة

ويحتوي.الزخرفية

وتوضع.لهصورة

وتوضع،شموذجية

منالمعبدزواريمر

الصالةتلكإلى،

الروحيةالرحلة،

إلاالصالةتلكثل

الكاهن()خادم،

لممبيلفعلىفىسة،

الناسبعضيعتقد

السماءوحيتلقى

شيدالسلامعليهإ،

أوقفوجل()عزلمه

.سليمانهيكل!بد

قوىهناكأنالناس

الهندوسويتبع.كنة

لاختياراللإلهامرات

سبيلفعلىمزي.

علىمبنئاآم!ياشرق

متعددةأبنيةهي

حسبوالسماءض

نأيجبالتيحية

سمبلأبومعبد

)الصور(المورمون

)الصور(باناليا

بنمعبدعبادأبو

.الأمويالعصر،
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وفاتهأنالمعروفلكنأضحديدبامولدهتاريخولايعرف

أضاني.االوأصيدعهدفيم،743هـ،أ26عامكانت

وبدأزنجيا.والدهوكان،المنورةالمدينةفيمعبدولد

المومسيقىفتعلملاحقاعنهاوانصرفلالصرافة،حياتهمعبد

سائبأمثالمنزمانهفيالمعروفينالموسيقي!!منعددعند

لتتلمذهيفتخركانالتيوجميلةالفارسيونشيطالخاثر،

ولولانحن،وفرعهجميلةالغناء"أصلعنهاقالفقدعليهابم

مغن!ت".نحننكنلمجميلة

وهو-الموصليإسحاقأنمعبدتفوقعلىيدلومما

بأنهمعبداوصفقد-العباسيالعصرفيالمومسيقي!تزعيم

خلقا،وأحسنهم،صنعةوأجودهمغناء،الناس"أحسن

".المغنينشحلوهو

مسابقةشىالأولىابالجائزةفوزهبعدشعهرتهبدأتوقد

طريقتهوانتشرت.المدينةأشرافأحدنظمهاالتيالمو!ميقى

المو!ميقيينمنكبيرعددعليهوتتلمذ،المو!ميقىأجفتأفى

القس،وسلامةالسمحأبيبنأسكمامنهماشتهروالمغخين،

ال!غاني،فيكتاباأفأمنأولكانالذيال!صاتبويونص

ونسبها.جنسهاوأوضح

والحقيتة(سمبل)أبوبمعبداشتهرصألووو

جبليصخريسفحفينحتاقديمانمصريانمعبدانأنهما

مصر.جنوبىفيالنيلنهرقرب

أغرنافيالمعبدينمصرفرعونأضانىارمسيعه!بنى

سفحفيم61أص!صيراالمعبديمتدالميلاد.قبلعشرالثالث

أربعةأخصور-احمسب-المعبدمدخلويحرس.الجبل

.م02منهاكلارتفاع،الثانيلرممسيسحالسةتماثيل

لرمسيستماثيلأربعةالآخرالمعبدمدخلفيوتقف

مياهغمرتأغد.نفرتيتيالملكةشوجتهوتمثالان،الثاني

السدخزانبإنشاءتكونتالتي-العاليالسدبحيرة

بعدالمعبداننقل.للمعبدينالأصليالموقع-العالي

القرنمنالستينياتمنتصففيأجزاءإلىتقطيعهما

هذافيمعاه!ا.مرتفعةأراضإلىوحولاالعشرين

دولة.خمسيننحوالمشروع

ممر.،الثانىرمسيس:أيضاان!

أوليمبيا.انظر:.ريوسمعبد

الخصصالم!انعدىيطدقاسماليهوديالمعبد

كما.الكنيسمنهماالمحافظهونويسميهاليهود.لدىللعبادة

الاجتماعيةالحياةأنشطةوممارسةأطدراسةمركزايعد

اليهوديالمجتمعأفرادتجمعمكانوهو،اليهوديةللطائفة

الدينية.المعرفةواكتسابالعلملتلقي

لأداءومساءصباحايومياالمعبدفيأجهوداويتجمع

الدينية،والأعيادالسبتأيامفيوكذلكالعبادةطقوس

الأطفاللتعليمأماكنتخصيصالمعابدهذهفىويتما

فيويتم،اليهوديوالتاريخ،أخوراةواأسعبريةااللغةوال!صار

القرابينذبحمثل،المهمةالمساسباتإقامةأيضاالمعبد

المجتمعمنظماتاجتماعاتعقدأوالزفافوحفلات

الختلفة.اليهودي

اليهودية.:أيضاان!

م(.809-861هـ،692)247المعتزابن

والأدبوالنقدالشعرأعلاممنالمعتز.بنعبداللهأبوالعباس

ونشأبسامراء،ولد.العباسيالعصرمنأصثالثاالقرنفي

عاشولذلكوبيئتها،الخلافةبيتفيبغدادوفيفيها

علىواطلع،والأدبالعلماإلىانصرف.الترفعيشة

وأدينيةأولغويةعربيةمن،انذاكمحيطههفيالمنتشرةالعلوم

ولم،السياسةعنوانصرف.وفلكوفلسفةومنطق،أجنبية

فثارمعتركها،فيكارهازجأنهمنالرغمعلىبهايهتم

.وقتلوهوليلةليومخليفةتنصهميبهبعدالجنودعليه

إمامالمبردالعباسأبيعلىالعربيةعلومشيتتلمذ

وعلومالأدبوفي،العوفةإمامثعلبالعباسوأبي،البصرة

كماأصدمشقي،اسعيدبنأحمدمؤدبهعلىتتلمذالأوائ!

شاعراأديبافخرج،عنهمويأخذالأعرابشصحاءيلقىكان

والفلسفة.بالمنطقملما،أضاريخواباللغةعالمامؤلفا،لليغا

منمجموعةلهأنالمعتزلابنترجمواالذينذكر

الزهرالشعراءبمطبقاتبمالبديع:مها،المؤلفات

فيالجامعالأخبار،حلىالملود؟أشعاربموالرياض

الجوارحبالشعر؟الإخوانمكاتبات،السرقاتالغناء؟

إليهوينسب،الصبوحذمفىأرجوزةبمالآدابوالميد،

أبيشعرمحاسن:بعنوانورسالةبمالتماثيلفصولكتاب

.شعرهديوانذلكإلىيضاف،ومساويهتمام

بينيجيمأسلوبوله،والأوصافبالتشبيهاتاشتهر

نوعمنطويلةأرجوزةوله.والمحدثينالقدامىأساليب

وأعماله.المعتضدالخليفةفيهاوصف!المزدوج

ورتبهشعرهديوانأصوليابكرأبوصديقهجمع

حروفحمسبالشعرأبوابورتبالشعر،أبوابحعسب

،والغزلالفخر،:أدوابعشرةإلىمقسموهوالهجاء،

،والشراب،والذموالهجاء،،نيالتهاروالمدلما

،وصافلأوا،لملحوا،ياتلودوا،تتبالمعاوا،لخمرياتوا

رجأدكما،لشيبوا،ابلادوا،لزهدوا،زيأخعاوا،ثيلمراوا

.وأخبارهنثرهمنقطعاالصولي

ذلكويرجعالفخر،ويكثرالمدحيقلالديوانهذاوفي

إكثارهويرجع.علمهوسعة،مكانتهوعلونسبهرفعةإلى
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إلىوالمعاتباتوالطردياتوالخمرياتوالوصفالغزلمز!

إلىذلككليرجعكمايحياها،كانالتيالترفحياة

جاء.خيالهعنالتعبيروفي،الموصوفاتتناولفيطريقته

حافلا،العبارةسهلالمعانيواضح،الألفاظرقيقشعره

دليلهذاوفي.الموفقةوالاسعتعاراتالجميلةبالتشبيهات

بالجمالالإحساسوشدةالشعور،ولطف!الحسرقةعلى

المثلمضربللهلالوصفهأضحىوقد.الخيالوجموح

:يقولحين،وجمالهالتشبيهدقةعلى

فف!ةمنكزورقإليهانظر

عنبرمنحمولةأثقلتهقد

أيضا:ويقول

ففحةمنصيغقدكمنجل

نرجساالدجىزهرمنيحصد

مؤلفاتهوبعضشعرهالألمانالمستشرقينبعضوترجم

حولوقامت،مرةغيرديوانهوطبع.الألمانيةإلىوتاريخه

رائدةمشاركةوله.كثيرةكتبوشخصيتهومؤلفاتهديوانه

البديعكتابرأسهاوعلى،مؤلفاتهبعضتبرزهاالنقدفي

ولمهـ.274سنةألفهإذ،مؤلفاتهأولمنكانالذي

كانبل،فحمسبالمعتزابنكتبأولالكتابهذايكن

البلاغةكتبكلمنهفا!شقت،والبلاغةالنقدكتبطليعة

نأليثبتالكتابهذأألفوقد.اللاحقةالقرونفيوالنقد

الثالثالقرنفيحولهالنقاشكثرالذيالفنوهو-البديع

منوانطلاقا.العربيايلأدبعرفمنذعرف-الهجري

سمىالبديعمننوعا18الكتابفىجمعالنقطةهذه

محاسنالأخرىنوعاعشروالثلاثةالبدلمجىالأولىألخمسة

ثم،البديعيالنوعيعرفأنهفيهمنهجهوكان.الكلام

والشعروالحديقالقرآنفيمنهوردبماعليهيعممتشهد

هذاتأليففيتأثرأنهقومزعموقد.والحديثالقديم

النقدفيالاخروكتابه.الخطابةكتابهفيبأرسطوالكتاب

.عصرهلشعراءفيهترجمالشعراءطبقاتهو

الحضريحسهعنتشفالتيتشبيهاتهبديعمن

الثريا:يصفقولهالمترف

ليلهاأواخرفيالثرياكأن

مفضضلجائمأونوليتفتح

وقوله:

كأنهاوالثريافناولنيها

الساقيبهالندامىحىنرجسحيا

وقوله:

والصبحالمدامسقانىقد

مؤتزربالليل

غصنكنوروالثريا

منتثرالأرضعلى

:فيقولالسواد،حالكةليلةفيلمإلبرقويصف

نجمهوأصفىرققدوالليل

ينتقبولماالصبحواستوفز

ليلةفيبفجرهمعترفما

اللببدهماءبيضاءكفرس

بمائهاالثرىلجإذاحتى

غضبمنصدودصدتوملها

الأصولعلىالعقلغلبت،إسلاميةفرقةالمعتزول

الإسلاميالف!صشغلتوقد،الأخرىوالقياساتوالأدلة

هوومؤسسها.الزمنمنطويلاردحاالعباصيالعصرفى

فيالعلماءويختلف،الأقوالأشهرعلىعطاءبنواصل

منقومفيظهرتأنهايرىفبعضهمظهورهابموقت

وانصرفواالسياسةاعتزلوا،عنهاللهرضي،عليأصحاب

نشتغلوقالوا.،ومساجدهممنازلهمولزمواالعبادةإلى

.والعبادةبالعلم

بنواصلهوالمعتزلةرأسأنيرىالعلماءأكثرأنغير

البصريالحسنمجلعم!يحضرونممنكانوقدعطاء،

فيالأذهانأثارتقضميةالمجلسهذافيفثارت،العلمي

مؤمنهوهل،الكبيرةمرتكبمسألةوهيالعصر،ذلك

فقال؟منزلتينبينمنزلةفىهوأومطلقاكافرأومطلقا

صاحبإنأقول"أنا:البصريالحسنمخالفاواصل

"،المنزلتينبينمنزلةفيهوبل،لإطلاقبمؤمنليسالكبيرة

فيآخرمجلسالهواتخذ،الحسنمجلساعتزلثم

قالأنبعدالمعتزلةالجماعةهذهعلىفأطلقالمسجد.

عطاء.بنواعدلانظر:.واصلاعتزلنا:البصريالحسن

مننشأتهفىأقدممذهبهمأنكتبهمفيالمعتزلةيرى

البيت،آلمنكثيرينمذهبهمرجالمنونلىفيكل،واصل

أيضامذهبهممنويعدون.والتابعينالصحابةكبارمنبل

مقالةالإنسانأفعالفييقولكانفقد،مريالبصالحسن

الكبيرةمرتكبفيكلاماويقول،مقالتهمو!ق،القدرية

رأسعطاء،بنواصلشهرةولعل.!لإمهميقارب

نشرفيأصحابهبعضونشاطنشاطهإلىتر-جع،المعتزلة

وإليه،العقيدةفيآرأءأصئلهمأنبعدالاء!زالمذهب

المعتزلة.منالواصليةالطاؤفةتنسب

عطاءبنواصلالمعتزلةأشهرمن.رجالهمأشهر

وبشرالنظامسياربنوإبراهيمالعلافالهذيلبنومحمد

صبيحبنوعيسىالسلمىعبادبنومعمرالمعتمربن

الجاحظبحربنوعمروالنميريأشرسبنوثصأمةالمواري

الخياطعمروأبيبنالحسينوأبوالفوطيشمممروبنوهشام

بنوالحسينالجبائيالوهابعبدبنهـحمدعليوأبو

وغيرهم.الجبارعبدوالقاضيالنسارمحمد
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والاجتهادالعقلأنفيالسلف!المعتزلةخالف.آراؤهم

ونصسب،واسشةالقرآنبعدالثالثةالمرتبةيحتلانعموما

-يقولونكما-بهإذالأدلةرأسعلىالعقلالمعتزلة

الحديثوألكروا.الأدلةمنوغيرهنفسهالقرآن!ونيدر

الأحاديثمنأعثيراوأنكرواالآحادحديثوردواالمتواتر

أيضاآرائهماومن.الخمسةوأصولهمامبادئهمتعارضالتي

أنهمندالنبيذالسكرانحولالبصريالحسنعننقلوهما

معا.والقياسالإجماعحجيةبعضهراورديجلد.لا

الخمسةالأصولفيالمعتزلةعقيدةتتلخص.عقيدتهم

مذهبهم،لبوهوالتوحيد:-أ:وهيلمذهبهمالجامعة

وما،للهسبتماحوليدورعندهموهو،نحلتهمورألر

اللهصفاتينفودالمعتزلةوكان،الصفاتمنعنهينفى

وذلكالقدماء،تعددإلىيؤديإثباتهاأنمعتقدينتعالى

عنوتنزلهه،تعالىاللهوحدانيةإثباتأجلومن.شرك

جلاللهصفاتعطلوافإنهمالقدماء،وتعددالشريك

أفيخاالمعتزلةعندالتوحيدمفهومأنيعنيوهذاوعلا،

عندالتوحيدمسائ!شمن،لهوالجماعةالسنةأهلمفهوم

المعتزلة.

أثبتهماللهيشبتونأصشةاوأهل،الصفاتإنكار-أ

دونضلىل!هبرسولهعنصحفيماماوردأو،كتابهفيلنفسه

تحريم!.أوتمثيل

مخلوقالقرآنأنيرونفهما،القرآنبخلقالقول-ب

بلاعندهمنمنزلاللهكلامأنهيرونالسنةوأهل،محدث

وحيا.رسولهعلىأنزله،كيفية

السنةوأهل،الاخرةفيتعالىاللهرؤيةإنكارج

كيفية.ولاإحاطةبغيرالجنةلأهلثابتةالرؤيةأنيرون

عزاللهبأفعاليتعلقمابالعدلويريدون:العدل-2

وأهل-عنهاالقبحونفيبالحسنكلهايصفونهاالتيوجل

عندهمالأص!!هذاتحتيدخ!!وكا.ذلكفيمعهمالسنة

يرونلأنهمالعباد،لأفعالتعالىاللهخلقإنكار-أ:يليما

منزهوهو،تعالىاللهإلىالقبيحالفعللنسبةنفياذلكفيأن

واضحةمغالطاتالمعتزلةارتكبوقدمعبحانه،ذلكعن

هوإنماوالخلافهذا،فهمهملتلائ!بمالنصوصتأويلفي

تخرجلاوأنهاالأفعالوكلالأشياءكلخلقحقيقةفي

كلخالق!الله:تعالىاللهقالالا،وإرادفاللهخلقعن

وماخلقكم)والله:وحلعزوقال.61اسعد:اشيء!

يخلقالذيهوالإنسانإنوقولهم56.:الصافات!تعملون

وإرادتها،تعالىاللهإلىال!فعالخلقنسبةمنليفروا،أفعاله

الفاع!طاللهيكونأنيوجبلاهذاأنإلماينظرواو

لأفعالهما.

لأنهما:تعالىاللهعلىالأصلحافعلوجوب-ب

فيهوما،الصلاحإلابعبادهيفعللاتعالىاللهأنيؤكدون

كانذلكيفعللمإنلأنهوجل،عزعليهوجوبانفعهما

صلاحهرا.فيهمماونقصالهم،ظلما

فيهماكلفعلإلىوأرشدهمعبادهأمراللهأنوالحق

لهم،أللهأ!رخالفوافقد،ذلكعيرفعلوافإن،صلاحهم

علىأو!ماإلااللهعلىإيجابلاأنهالسنةأهلومذهب

عليهيستحقونالعبادلأنوليسوكرما،منهتفضلانفسه

عليه.خلقهمنأحدبإيجابشيئا

بمجردوالقبيحالحسنعلىالعقابوالثوابإدراك-خ

.الشرعمجيءقبلأحق!!ا

فيوالقبيحالحسنيدركأحقلاأنالسنةأهلوعند

متوقفذلكعلىوالعقابالثوابترتيبأنإلاالأشياء

.الشرعورودعلى

لأنها،اللهعلىالرسولبعثةوجوبالمعتزلةيرى-د

اللهعلموقد،الصلاحفيهاإنإذ،عدلهمقتضياتمن

تعالىعليهواجبهوبمالأخل،الرسليبعثلمفلو،ذلك

ذلك.عنالله

علىوفضلاللهمنمنةالرسلبعثةأنالسنةأه!طويرى

نهىماويحذروهمعليهماللهأوجبماأجبلغوه!االعباد،

يوجبونلاالعبادأنعلىمجمعونالسنةوأهل،عنهالى

ممبحانه.منهتفضلللرسلفبعثهشيئا،الىعلى

أحدعبدالجبارالقاضييقولوالوعيد:الوعد-3

وعداللهأنفهووالوعيدالوعدعلوم"!وأما:المعتزلةرؤوس

مايفعلوأنه،بالعقابالعصاةوتوعد،بالثوا!المطجعين

الخلصعليهيجوزولا،محالةلاعليهوتوعدبهوعد

أدلهعلىيجبالثوابأنالمعتزلةيرىولهذا"!،والكذب

الامشحقاق.طريقعنللعبد

غيرعلىماتإذاالفاسقأنالمعتزلةفيرىالوعيدوأما

اللهلأنفيها،مخلداالناريستحقارتكبهاكبيرةع!توبة

.وعيدهينفذأنولابد،بذأكتوعده

كانبشيءعبادهوعدإذااللهأنالسنةأهلويرى

فإن،الامعتحقاقبحكملاالوعد،بحكمواجباوقوعه

فيرىالوعيدوأماشيئا،اللهعلىبنفسهيستحقلاالعبد

يخرجوأن،المذنبعناللهيعفوأنيحوزأنهالسنةأهل

التوحيدأهلمنفيهااللهيخلدفلاالنار،منالكبائرأهل

بل،يذملاالوعيدإخلاف..!!.القيمابنيقولأحدا،

يجوزولاالوعيد،إحلافعليهيجوزتعالىوالله،يمدح

عفوفإخلافهحقه،الوعيدأنبينهماأغرقواالوعد،خلف

وإحسانه،وجودهكرمهموجبذلكوإسقاط،وهبة

الميعاد.يخلفلاوالله،نفسهعلىأوجبهعليهحة!والوعد

الحكمحولالأصلهذايدور:المنزلتينبينالمنزلة-4

لم!صاحبعبدالجبار:القاضييقول،الكبيرةمرتكبعلى

يسمىبلمنافقا،ولاكافراولامؤمنايحسمىلاالكبيرة
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عليهيجريلافإنههؤلاء،بأسماءيسمىلاوكمافاسقا،

الحك!نبينوحكمالاسمينبيناسملهبلهؤلاء،أحكام

والإسلامالإيمانمنلهمخرجاذلككانولماالدنيا"في

.الاخرةفيالنارفيمخلدأنهترىالمعتزلةفإن

د!صتنيإلدمحمدأمةمنالكبائرأهلأنالسنةأهلويرى

مشيئتهفيوهم،موحدونوهمماتواإذاالنارفييخلدون

عذبهمشاءوإن،بفضلهعنهموعفالهمغفرشاءإنوحكمه

ولهذا،الجنةإلىبرحمتهمنهايخرجهمثم،بعدلهالنارفي

فاسقبإيمانهمؤمنأو،الإيمانناقصمؤمنالكبيرةفمرتكب

مطلفا.عنهيسلبولا،المطلقالاسميعطىفلا،بكبيرته

فهميختلفالمنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمر-5

يلى:فيماالسنةأهلعنلذلكالم!تزلة

تبدأعندهمالمنكرتغييرفطريقةالمنكر،تغييرطريقة-أ

حينفي،بالسيفث!اباليد،ثم،باللسانأي،بالحسنى

رأى)من:الشريفالحديثإليهأرشدبماالسنةأهليلتزم

لمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكم

(.الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطع

الجائر.السلطانعلىالخروجالمعتزلةأوجب-ب

وارتكابه،السطانجورأناسشةأهليرىحينفي

منذلكعلىيترتبلما،عليهالخروجيوجبلاللمعاصي

علىالخروجيباحفلا،الأمةوتفريقالدماء،وسفكالمفاسد

الصراح.الكفريظهرعندماإلاالسلطان

لهمالخالفينوجوهفيالسلاححملالمعتزلةيرىج

أهلمنالمعاصيأصحابمنأوالكفارمنأكانواسواء

يجوزلالأنه،الصحيحالمفهومعلىخروجفيهوهذا،القبلة

.الشرعبأمرإلادمهواستحلالالمسلمقتال

العلماءبعضيرى.منهموالجماعةالسنةأهلموقف

طعناتمنالإسلامعندفاعاكانتالمعتزلةبداياتأن

لغايةمذهبياتعصباكانتنهايتهمأنغير،أعدائه

الشريعةعلوممنالكثيرأفسدواقدأيضاوأنهم،التعصب

دليلاالعقلمنواتخذوا،إليهواستنادهمالرأيبتحكيمهم

أفهامهما،إدراكهإلىتهتدمالمالاياتمنبه!ولون

مذهبهممعيتساوقلاماكلالأحاديثمنبهويردون

العلماء.بعضرأيوهذاوقبولهاصحتهاأدلةتوأفرتمهما

علىالعقلتغليبأنصارمنكانواالمعتزلةفإنوبالجملة

فسرهناومن،والأصولوالقياساتالأدلةسائرمنغيره

الآراءوهذهالاعتقادهذامنمنطلقاالقرآنلعضهم

.وغيرهبالكشافالمسمىللزمخشريالمشهوركالتفسير

والسنةالقرآنعلىوتقديمه،العقلفيرأيهماذلكومن

.وال!جماعللقياسوردهم

بمالإسلاميةالفلسفةعطاء،بنواصلأيضا:انظر

الإسلامي.الكلامعلم

المعتزدي.الجبارعبدانظر:الجبارعبد،المعتزلي

-ء97هـ،227-)917العباسىالمعتصم

المنصور،بنالمهديبنالرشيدهارونبنمحمدم(.184

بنىخلفاءعظماءمن،العباسيباللهالمعتصم،إلحمحاقأبو

الشامبلاديليكان.ماردةوتسمىولدأمأهـ4.العباس

المأمونأخوهإليهعهد.المأمونأخيهعهدفيومصر

منالمعتصمبهيتمتعلما،العباسابنهعنوعدلبالخلافة

هـ،182سنةبالخلافةبويغ.خلقومتانةعسكريةقدرات

إلىوعاد.بوسوسوكان،المأمونأخيهوفاةيوم،م833

زنديكسرالساعد،قويوكان.أسابيعس!بعةبعدبغداد

عننفر.الأسنانجسدهفيتعملولا،أصبعيهبينالرجل

استخداممنأكثر.القراءةضعيففنشأ،صغرهفىالتعليم

جديدةعاصمةفاختطبغداد،بهمضاقتحتىالأتراك

في،الشرقيةالزومبلادمنعموريةفاغوهوصعامراء.هي

.مشهورةقصة

،الزطفتنةعلىوقضىمإلعلويين.الشدةمسياسةاتبع

بنعجيفقائدهعلىوقضى.الصغرىآسياإلىونفاهم

وقضى.عليهبالخروجالمأمونبنالعباسلإغرائهعنبسة

بلادفيالكرديجعفروفتنة،الخرميبابكفتنةعلى

.م148هـ،722!شةالموصل

طويلا.تمهلهلمعلةإثربسامراءمات

0401هـ،488-)431عبادبنالمعتمد

إسماعيلبنمحمدبنعبادبنمحمدأم(.590

ملوكاخركان.اللهعلىالمعتمد،القاسمأبو،اللخمي

ويعد.بالأندلسالطوائفعصرملوكمنعباد،بني

بالشجاعةواشتهرالعصر،ذلكأحدأثفىالرحىقطب

وولي،بالأندلسباجةفيولدالأمور.وضبطوالحزم

علىاستولى.ام680هـ،461سنةأبيهوفاةبعدأشبيليا

إلى!ملطانهواتسع،الأندلسيةالممالكمنوكثيرقرطبة

والأمراء.والشعراءالعلماءوقصدهمرممية،مدينةبلغأن

.مطبوعشعرديوانولهمترسلا،وكاتباشاعراوكان

لألفونعسوإتاوةيدفعالطوأئفملوكمنكغيرهوكان

أغراهالذيألفونسوأنغير،النصارىملكالسادس

الأندلس،مدنمنوغيرهاوبلنسيةطليطلةعلىالاستيلاء

فيفأمعنبهلها،الأندلسعلىالاستيلاءفييفكرأخذ

تضعأنطلبأنهذلكفمنبه،والتحرشالمعتمدإذلال

كماالأساقفةإشارةحسبجامثرطبةداخلزوجته

ألفونسوفأقسم،فقتله،الطلبحاملوامستفزه،يدعي

إلىالمعتمدفأرسلمكبلا.وإحضارهأشبيلياغزوعلى

مرأكش-صاحب-المرابطيتاشفينبنيوسف
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هممهم،يستنهضالأندأسه!ملوكوإلى،يستنجده

بنفسه.يقودهجيمقرأسعلىتاشفينابنلهفا!عتجاب

هـ،947عامالزلافموقعةالفريقينبينونشبت

الجيشفيهاانتصر.موقعة،الزلاقةانظر:.أم860

تاركا،بلادهإلىتاشفينابنوعاد.والمرابطيالأندلسي

أعادثمالمعتمد.تصرفرهنجندهمنالافثلاثةوراءه

مأ090هـ،483سنةبالمرابطينالاستنجادطلبالمعتمد

عدائهمافىاستمرواالذينالنصارىغاراتعنهليصدوا

المرةهذهمتثاقلاتاشف!تابنفاستجاب.الطوائف!لملوك

فيماوتشاحنهمالطوائف!ملوكتصرفاتمنلاستيائه

علماءوأفتى،لإذلالهمللأعداءالفرصةأعطىممابينهم

الأمنالإعادةبالأندأحرالمرالط!تبقاءبضرورةالأندلس

!شةانتهاءقبلالأندأسهرإخضاعفيشرعث!،فواقتبها،

ابنطاعةفيالدخولالمعتمدورفضأم،090هـ،483

إلىونفاه،أمرهعلىغلبول!ش،وقاومه،تاشفين

سنةتأتولمبها،ومات،بأغماتوممجنه،مراكش

لمملكةتابعةالأندلسوكانتإلاأم201هـ،594

دولة.،المرابطينانظر:بافريقيا،المرابطين

-؟أهـ،32-؟)منصورالمعتمر،ابن

حافظإمامأحصفياعتابأبوالمعتمربنمنصورم(.ء7.

وكأن،أعوشةاأه!!أثبتحصان:العجليعنهقالحجة

متعبد.أكرهأحصارجلأحد،فيهيختلفلاالقدححديثه

الحديثمنروى.شهرينفقضىبالكوفةالقضاءعلى

مخرجوحديثهالبكاء،منعمشقدوكان.2).00نحو

وغيرها.الستةالكتبفي

يدأص.ولايخلطلامتقن:يقوأ!حاتمأبووكان

يجريال!صنيةوأط!واميعرللعادةخارقأمراووة

قوانينبا!ستخدامتفسيرهويستحيل،الإنسانيدعلى

المعروفة.الطبيعة

الكريمكالقوآنبالتحديتقترنقدالأنبياءعمدالمعجزة

!!.للرسولالجذعكحنينتقترنلاوقد،موسىوعصا

.المعجزاتمنالنوعينهذينلينالعلماءبعضفرقوقد

والكرامة،المعجزةبينالمتأخرونالعلماءأيضافرقكما

وقصروا،النبيغيريدعلىيجريالخارقالأمروهي

يردل!االمتقدمينالعلماءأنغيرالأنبياء،علىالمعجزات

بصرفمعجزةخارقأمركلوسموا.التفريقهذاعندهم

الأمر.يديهعلىيجريعمنأخظرا

بهايثبتبمعجزاترسلهاللهأيد.الرسلمعجزات

وكانت.أصوامهمأماموحجحاعونالهماوتكونأفئدتهم

حتىالمن!صونقومهنئثيهماحنسمنرسولكلمعجزة

فرعونسحرةتحدىأ!سلاماعليهفمو!ىبمالتحدييتحقق

ومهروا.القومفيهنبغالذينفسهالسحرميدانفي

القرآنمعجزةمنحأخسليمواأ!لاةاأفضلعليهومحمد

نبغواالذينالعربوتعالىتباركاللهبهتحدىالذيال!صيم

ومن.والبلاعةأغصاحةاأ!انوأوالبيانالكلامفنونفي

ما2ظقةوالتسليمالصلاةعليهماللهرسلمعجزات

موسى،يدوبياض،السلامعليهإبراهيمونارثمود،لقومه

عليهعيسىعندالموتىوإحياءوالأبرصالأكمهوإبراء

والرسل.الأنبياء:انظر.السلام

علىوتعالىسبحانهاللهأجرىجمهسر.محمدمعجزات

العلماءبعضعدهاكثيرةمعجزاتعبممرالكريمالرسوليد

والتفسيرالتوحيدعلماءفيهاوألف،ألفمنأكثرفبلغت

.كثيرةكتباوالسيرة

عليهمحمدمعجزاتأعظم.الكريمالقرآنمعجزة

السلامعليهمالرسلمعجزاتأعظمبل،والسلامالصلاة

ولا،والعقولالنفوستخاطبمعحزةفهو.الإطلاقعلى

يأتيهلاثابزعزيزلكتابهـانه)والتبدللأضغييراعليهايطرأ

حميد!حكيممنتنزيل،خلفهمنولايديهبينمنالباطل

العربفصحاءالكريمبالقرآناللهتحدى41.42،:!صدت

الكريمالقرآنأمامكسدتالتيبضاعتهمالفصاحةوكانت

منلهمنبسورةفأتواعبدناعلىنزلنامماريبفيكنتم)وإن

.:23البقرة!صادقينكنتمإناللهدونمنشهداءكموادعوا

ايةفهو،الرسللمعجزاتمخالفنمطالكريمأغرآنوا

مامعهاتبقىالخاتمةالأخيرةالرسالةبهاواحتصتقاهرة

القرآن.متكاملةوحياةوشعريعةعقيدةمنهاجالدنيابقيت

فيف!طهبمالفنيوتخسيقه،التعبيريبنائهفيمعجزالكريم

معجز،أجزائهبيناختلافولاتفاوتلاواحدمستوى

القلوبإلىدخولهيسرفيمعجز،الف!صيبنائهفي

الكريم.القرآنانو:مفاتيحها.ولمسوالنفوس

أ!ريإذكل!س!،الكبرىمعجزاتهمن.والمعراجالإسراء

لهوجمعالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنله

السمواتإلىبهعرجهناكومن،بهمفصلىالملائكة

ال!صرى.ربهآياتمنعرأىالعلى

فانشقآيةكل!!الرسولم!صةأهلدممألالقمر.انشقاق

بدر.يومئذوالقمربينهماحراءرأواحتىشعقينالقمر

عتيكبنعبداللهرجلإبراؤهذلكمن.المرضىإبراء

إبراؤهومنها.اليهوديرافعأبوقتليومانكسرتعندما

إليهيدفعأنأرادلمافيهمابصقلماطالبأبيبنعليعيني

عينيه.يشتكيعليوكانخيبر،يومالراية

جذع،إلىيخطبظ!!اللهرسولكان.الجذعحنين

فمممئكلليه.فأتاه،الجذعفحن،أجهإتحولالمنبراتخذفلما

ووئ!.محمدانظر:
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عبادهبعضأيديعلىاللهيجريالأولياء.صامات

وكان،الكراماتالمتأخرونالعلماءيسميهاللعادةخوارق

تلكوتكون.أيضاالمعجزاتيسمونهاالمتقدمونالعلماء

لحاجتهمسداأوإيمانهموقوةلصلاحهمإكرأماالأمور

ذلكيعطهموقد.والأمنوالشرابللطعامكالحاجة

كانالتيالفاكهةذلكمن.كلمتهورفعةديخهلنصرة

الكريم.القرانحكاهممامريمعندالسلامعليهزكريايجدها

".الجبلسارية:"ياالخطاببنعمرصيحةومنه

فيهتردولممعجزةإلىللإشارةآيةلفظالقرانالمشخدم

أوردناهماكليعنيآيةولفظ.الإطلاقعلىمعجزةكلمة

.معجزةتحت

تسريععلىتعمل)أداة(نبيطةالثزاصيالمعجل

طاقاتعلىللحصولوالبروتوناتالإلكتروناتحركة

علىتعملالتىالجسيماتمعجلاتمننوعوهو.عا!ية

انظر:.دأئريةمداراتفيودفعها،الجسيماتتسرلغ

المعجلالفيزياءعلماءويستخدم.الجسيماتمعجل

نوياتها.وقوىالذرةتركيبلدراسةأداةالتزامني

المعجلداخلوالبروتوناتالإلكتروناتإطلاقويتم

المعجلات،مناخرنوعفيمسبقاتسريعهابعدالتزامني

تسريعويتمخطئا.جسيماتمعجلمنيكونماغالبا

شكللهامفرغةغرفداخلوالبروتوناتالإلكترونات

علىالحلقاتهذهوتعمل،ممغنطةحلقاتبينتقعالكعكة

الغرفةتلكداخلالجسيماتيحفظمغنطيسيمجالتوليد

مدأرات.هيئةعلىأودائريةلتصبحمسارأتهابثني

م!،المداراتمنمداراالجسيماتتكملمرةكلوفي

نبائطبوساطةتوليدهيتمكهربائىمجالبوساطةتسريعها

يتبدلالكهربائيالمجالوهذأ.الممغنطينالحلقتينبينتقع

طاقتهامعززاالجسيماتدورانحركةمعمنتظمةبصورة

.دورةكلمعقليلا

التزامنيللمعجلالمغنطسىالمجالقوةوتتزايد

تلكوتدفع،للطاقةالجسيماتلاكتسابنتيجةتدريجيا

قطرهانصفمداراتفيلتتحركبقوةالجسيماتالزيادة

الغرفداخلتتحركدائمايجعلهاالذيالأمر،ثابت

تصلوحينماأكبر.طاقةاكتسبتوإنحتى،المفرغة

يتم،المطلوبالطاقةمستوىإلىالجسيماتتلك

الغرفةخارجسائلةأوصلبةهيئةذيهدفإلىتوجيهها

مثلأخرىآلةإلىالجسيماتتلكنقليتمأو،المفرغة

التخزين.حلقة

جسممعأوالهدفمعالجسيماتتصادمعنويتولد

أخرىوجسيماتالميزوناتيسمىما،التخزينحلقة

درا!شها.علىيعكفونالفيزياءعلماءمازالذريةتحت

خلالالتزامنيالمعجلداخلالمندفعةالإلكتروناتوتشع

وتستخدم.كبيرةطاقةالمغنطيمسيالمجالفىمسارها

بهايستبدلالتي،المكثفةالتزامنيالمعجلإشعاعات

فيللإضاءةمصادر،المعجلداخلقدرةمصادرباستمرار

والبحثية.الصناعيةالتطبيقاتمختلف

منكل-منفردةوبصورة-أعلنام49ءعاموفي

إيروينوالأمريكيفيسلر،فلاديميرالروسيالفيزيائي

علىتعتمدالتيالتزامنيالمعجلفكرةولادةعنماكميلان

حركةأنعلىتؤكدالتيالطوريبالاستقرارسمىما

المجالمعمتوافقةتبقى،المسرعداخلالجسيمات

الزيادةفيالمغنطسيالمجالقوةتبدأعندماالكهربائي

علماءا!شطاعام،059عامبدايةوفى.البطيئةالتدريجية

،الجسيماتمدارأتاستقرارلتحسينطريقةتطويرالفيزياء

علىتعتمد،القويالتبئيرعليهاأطلقالطريقةوهذه

خاصةبصورةتصميمهاتممغنطجسية،مجالاتاستخدام

رفيع.شعاعهيئةوعلىمحددةبؤرةفيالجسيماتلحفظ

معجلتصميمعلىالفيزيائيينساعدتالطريقةوهذه

منعدةلبلايينالجسيماتيستطئتسريعتزامني

فولت.الإلكترون

المعجلاستخدامطريقوعن،أم849عاموفي

الوطنيفيرميلمعملالتالغ،البروتوناتلتسريعالتزامني

فىباتافيا،فىالكائنلاب()فيرميالجسيماتلتسريع

العلماءاستطاع-،الأمريكيةالمتحدةبالولايات-إلينوي

قيمتهاتقدرطا!ةعلىللحصولتسرئالبروتونات

أمكنطاقةأعلىتعدوهيفولتإلكترونبليون009ب

الذيالجهازوهذا.البروتوناتتسريعمنعليهاالحصول

البروتوناتلتسريعتص!يمهتمتيفاترون،اسمعليهأطلق

إلكترونتريليونإلىتصلطاقةعلىمنهاوللحصول

فولت.

حركةتسرعكهربائية)أداة(نبيطةالجسيماتمعجل

وتعطهاالبروتوناتأوكالإلكتروناتالذريةالجسيمات

الطاقة.منكبيرةكمية

النواةعنأبحاثهمفيالمعجلاتالعلماءيستخدم

إلىماعنصرذرةتغييرمنالفيزيائيينتمكنحيث،والذرة

التحوليسمىالذيالتغيير!ذاوينئآخر.لعنصرذرة

تصطدمعندماتحدثالتيالتفاعلاتمنالنووي

المعجلاتوتساعد.ذرةأيةنواةمعالمعجلةالجسيمات

جسيماتاكتشافعلىالفيزيائيينالعاليةالطاقةذات

تربطالتيبالقوةالجسيماتهذهعلاقةودراسة،جديدة

الجديدةالجسيماتهذهوتتولدببعضها.النواةمكونات

عجلتالتيالبروتوناتأوبالإلكتروناتالنواةتحطمعند
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أحياناالمعجلاتتسمىالسببولهذا.كبيرةلسرعات

.الذرةبمحطمات

الصناعةففي.مهمةأخرىاستخداماتوللمعجلات

فائقةسينيةأشعةكآلاتالإلكتروناتمعجلاتتستخدم

)الجزءالمصبوبةللفلزاتالخفيةالصدوعت!سشف!القدرة

أ!ب،اوفي.الموصلاتاشعباهإنتاجوفي(،المشكل

وعلاحلتشخيصسينيةأشعةح!آلاتالمعجلاتتستخدم

.السرطانمرض

حيثمنالمعجلاتتختلف.ا!لعجلاتتعملكيف

.واحدةبويقةتعملجميعاولكنها،والتصميمالحجم

فقط.كهربائياالمشحونةالجسيماتتستخدمفكلها

المضحونةالإأصكتروناتالمحجلاتمعظماوتستخدم

وهذه.الشحنةالموجبةالبروتوناتأو،سالبةبشحنات

ثها،نفسهالمعج!!خارجأجهزةبوساطةتنتجالجسيمات

المعجل.فيالمفرغالأنبوبأوالحجرةداخلإليتطلق

كهربائي،مجالبوساطةالجسيماتالمعجلاتتسرع

علىأممهربائيةاالقوةفيهاتؤثرالفضاءمنمنطقةوهو

فجوةخلالعموماالمجالهذاوتحولد.المشحونةالجسيمات

الجسيماتتمروعندما.كهربائيجهدبينهماقطبينبين

الكهربائيالحقليسرعا!لعجلةالفجوةهذهخلاأ!

شحناتها.علىبالتأثيرالجسيمات

فرقمعالجسيماتاكتسبتهاانتيالطاقةكميةوتتناسب

الطاقةمعجلاتوفي.الكهربائيالحقللإنتاجالمتولدالجهد

،الصغيرةأضعجي!!ادفعاتمنلسلسلةالجسيماتتمرالعالية

المنحفضةالطاقةمعجلاتبعضوتستخدمالطهاقة،لتكتعسب

.الجسيماتأخعجيلواحداثابتاكهرلائيامجالأ

بوحداتالمعجلةالجسيماتطاقةأغيزيائيوناويقيمه!

توليدالمعجلاتوتستطيع.فولتالإلكترونتسمى

فولتالإلحترونمنآلافمدىفيطاقةذاتجسيمات

وبلا!نفولتالإلكترونوملايينفوأت(إلكترون)كيلو

فولق.الإلكترونتريليوناتأوفولتالإلكترون

نوعححسبالمعجلاتتصنف.ا!لعجلاتأنواع

نوعانوهناك.المعجلةالجسيماتتتبعهالذيالمسار

والخطية.الدائريةا!لعجلات:هماالمعجلاتمنرئيسيان

المغانطمنعدداتستخدم.الدائريةالمعجلات

يجعلقويمعنطسيمجاللإنتاخ،الكبيرةالكهربائية

فيالجسيماتوتمر.دائريةمداراتفيتسيرالجسيمات

.دورةكلفيالمعجلةالفجوةلفسخلالالمداراتهذه

تردددرجةعندالفجوةعبرأممهربائياالمجالو!ردد

وبعبارة.الجسيماتمرورعندالطوريتغيربحيث،عالية

حالماسريانهااتحاهفيالحسيماتيعجلالمجالفإنأخرى

الرنينى.التسارعالعمليةهذهوتسمى.الفجوةتعبر

الجسيماتمعجلاتتعملكيف

ا\يودرا

هلى!

حلالمنحارحاالأيونام!درسالحسيميسحصالسيكلوترونفي

المعنطيسيالمجالويؤثردي.عليهيطلوتوالديالدائريةشهالأقطا!أحد

فحوةالحسيميقطعمرةكدودي.دائريمسارفيالحسي!تحركع!

لالهد!.يصطدمحتىحارحاللتحركتدلعهطاقةتحلقىمعحلة

ليتحركالمصطيسيالمجالخلالم!الحسيميسحيالتزامنياللعجلفى

المجاللإن،للطاقةالحسيماكتسابولس!.ثالتدائريمدارلي

عبوروبعدالمسار.!مرفىحركتهعلىاصحافظلمحتدةيمموالمصطيسى

ليدفعطاقتةدروةإلىالجسيمي!لالمراتمرا!ددالمعحلةالفحوة

الهد!.نحولسرعةخارحا

!!سطقال!لاأ

ت--
للها3

سحلةكحوة

مصلىر

أناليبخلالم!مستقيمحطديالحسيملمجحركالحطياللعجلفى

فإنهالأنابي!لينالمعحلةا!حواتاالحسيمعموروأثساء.الإسسياق

الجسيمالاسسياقألابيبوتمكن.الطاقةلاءفىويدأ،السرعةيكتحس!

.قوةبأقصىبالهد!صيرتطمولدلك،سرعتهعلىالمحالطةم!

الالاتمنكثيرةأنواعاالدائريةالمعجلاتوتشمل

سبيلعلى،السيكلوترونففي.مختلفةخصائصذات

الجسيماتوتأخذ،المغنطسيالمجالقيمةتثبت،المثال

وفي.طاقتهاازديادمعالخارجإلىفيهتجنحلولبيامسارا

مرةكلفيقوةيزدادالمغنطسيالمجالنجدالتزامنيا!لعجل

يو!حسى!معحطيعثمى
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الجسيماتيجعلمما،طاقةدفعةالجسيماتفيهاتتلقى

والبيتاترون،.ثابتقطرنصحفذيدائريمدارفيتتحرك

.القوةمتزايدمغنطيسىمجالله،التزامنيالمعجلمثل

ربطمناكثرتأثيرلهالمغنطيسيالمجالهذاولكن

المجالقوةتتزايدوبينما.الدائريمسارهافيالجسيمات

تعجيلعلىيعملكهربائيمجالأيضاوينتج،المغنطيسي

.الجسيمات

فيتتحركالذريةالجسيماتتجعلالخطيةالمعجلات

المعجلاتأنواعأحدفيالجسيماتتتحرك.مستقيمخط

أنمابيبتس!الأنابيبمنسلسلةخلالالخطية

المجالويعجل.معجلةفجواتبينهاتفصل،الانسياق

تلكخلالمرورهاعندالجسيماتالترددسريعالكهربائي

منالجسيماتألانسياقأنابيبوتمكن،الفجوات

السرعة.فيفقدانبدونأخرىإلىفجوةمنالانسياب

يعجلالخطةالمعجلاتمنآخرنوعوهناك

موجةبوساطةطويلواحدأنبوبخلالالجسيمات

الموجةتنقل.الجسيماتمعتتحرككهرومغنطجسية

بدايةمنانتقالهاخلالبانتظامأعلىطاقاتإلىالجسيمات

نهايته.حتىالأنبوب

جونللفيزيائيكانأم329عامفي.تاريخيةنبذة

قصبأيرلندامنوالقوأرنمستبريطانيامنكوكروفت

صرعوقد.المعجلةبالجسيماتالذرةنواةتفتيتفىالسبق

فولت.إلكترونألف005طاقةإلىالبروتوناتمعجلهما

بتطويروأمريكاأوروبامنعلماءقامالسنينوبمرور

عاموفى.كبيرةطاقاتتوليدعلىقادرةمعجلات

)سابقا(السوفييتيالاتحادمنفيزيائيونبنىام،679

فولتإلكترونبليون76طاقتهتزامنيابروتوناتمعجل

فيزيائيونعجلأم،729عاموفي.سيربخوففي

إلكترونبليون004قدرهاطاقةإلىالبروتوناتأمريكيون

فيذلكوكان.ضخمتزامنيمعجلباستخدام،فولت

إلينويولايةفيباتافيافىللتعجيلالوطنيفيرميمعمل

استخدم،ام869عاموفى.الامريكيةالمتحدةبالولايات

إلىتصلطاقةإلىالبروتوناتلتعجيلجديدتزامنيمعجل

فولت.إلكترونبليون009

الفائقالتزامنيالمعجلسرع،أم879عاموفي

الجسيماتلفيزياءالأوروبيالمعملفي،للبروتونات

الأكسجيننوياتبسويسرا،،جنيفمنبالقرب)سيرن(

وصلتوقد.فولتإلكترونتريليونثلاثةعنمايزيدإلى

الضوء.سرعةمن%9999.99إلىالجسيماتسرعة

المتحدةالولاياتحكومةأعلنتام،889عاموفى

بالقربالعالمفيمعجلأضخملبناءخطةعنالأمريكية

المعجلهذامدىوسيبلغ.تكساسبولايةواكساهاكيمن

التوصيلفائقةالمغنطساتويستخدمكم85نحوالدائري

تريليون04بحواليمتقدرطاقةإلىالبروزوناتلدفع

أصدرالامريكيالنوابمجلسأنغير،فوأتإلكترون

أكتوبرفي،تنفيذهفىالبدءبعد،المشروع!ذالإلغاءقرارا

11بنحوقدرتالتيتكلفتهارتفاعبصبب،ام399

أمريكي.دولاربليون

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الوطيألاموسلوسمحتبرالدرة

الحطيالمسرعالسيكلوترون

التزامنيالمعجلمولدجرا!01دوفان

أرنست،والقوحلاسدجونالم!ير،كوكروفت

لإش!اعيةالكيمياءا

اللغةمفرداتمنكبيرعددعدىيشتملدنتابالمعجم

وتفسيروشرحهانطقهابطريقةمقرونةمعينا،ترتيبامرتبة

أوليعرفولا.القاموساسمأحياناعليهوطللقمعانيها.

بالمعنىلهاأستعمالأو!تاريخولاالمعجمكاصةأطلقمن

اليو.أ.المتداول

المعجمأهمية

منالكتيرمعانيعلىيحتويأنهإلىالمعجمأ!!يةترجع

تلكأفرادمنواحدفردبهايحيطأنيمكنلاأدئيالكلمات

.الكلماتهذهاستقصاءعلىحرصهبلغمهمااللغة

بيئتهبحعسبكلأبنائها،أفرأدبينتتوزعالغةاومفردأت

)بر(:يومكلتتداولالتيالكلماتتلكوهئ.وثقافته

)يشرئب(و)ينتقد(:مثلأدبيةكلماتأو)إل!(،وو)ما(

)مقدار(:مثلوتقنيةعلميةكلماتأوو)منسجم(،

هذهتتضمنكما.إلخ...)وراثة(وو)هيدروجى!ن(

و)رسم(،(و)كتب)جمل(:مثلأصيلةألنماظاالكلمات

و)عسجد(()استبرق:مثل،دخيلةأوم!سبةوألفاظا

بمعنىو)أطلق()منطاد(:مثلمولدةألفاظاأوو)سروال(،

اللغةفثروةالبصر.لضعف)الطشاش(وفيه،مايقذفجعله

والتداخلالاحتكاكنتيجةيومبعديوماتزدادالمفرداتمن

وأخيرا،التنقلأوالتجارةخلالمنالأمبينيحدرثالذي

كالأقمارالمعلوماتفيطفرةأحدثتالتىالاتصصالوسائل

اللغاتجعلذلككلوكيرها.الإعلامسائلو(الصناعية

قليلاكمايجعلاللغاتثرأءوأن.بعضمنبعض!اتستعير

ويختلف،ذأكأوالفردلهذامجهولأالكلماتمقكثيراأو

ومنللأفراد.الثقافيالوسطباختلافوكثرةقلةالمجهولهذا

عبئايلقيمفرداتهاوازدياداللغاتتطورفإنأخر!،جهة

مراعاةعليهملأن،المعاجمبتحريريقومونا!نعلىكبيرا

عليهاتكونالتيوالصور،ستضافالتىالجديا-ةالمواد

اللغة.فىابديدةالكلمات
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لألفاظالمفهرسالمعجم

)إلىالكريمالقران

والمعجم(،اليمين

الحديثلألفاظالمفهرس

اليمسار(،لرإلىالنوي

المعاجمألواعم!!عاد

اللعةذاتالخاصة

.الواحدة

يقدمأنالمعجمشييفترضالعامةالفائدةهذهولتحقيق

منالتوضئوأطمزيدإلىقصداالكلمةعنمعينةمعلومات

يلي:ماالمعلوماتهذهأهمومن.البيان

فيالكتابيأضفاماانالمعلوممنوالهجاء.النطق

ي!ضبماكلأجسإذدقيقا،تمثيلاالنطقيمثللامجمله

!!انث!منو.كتابىمقاب!!أسهينطقماكلوليس،ينطق

فيأوالحالاتبعضفيوارداالنطقفيالخطأاحتمال

عندأ!ربيةاأطغةافيوالهجاءالكتابةلنظاموفقامنها،كثير

فىيرسملامماوغيرهاالقصيرةالحركاتعلاماتغياب

مثلا.أ!مزواالتنوينكعلامةذاتها،الكلمةبنية

علىوحديثهاقديمها،العربيةالمعاجمحرتوقد

ضبطاتباعاأكثرها،مختلفةبطرقالمشكلاتهذهمواجهة

معروفةكلمةعلىالإحالةأو،الكاملبالش!ولال!ظمة

بابمنحكمثلايقالكأنمعا،بالطريقتينأو،مشهورة

الحركةباسعمبالتصريحذلكفيالأمرايؤكدوقد"رد".

.الحرامضدوهو،الحلالأعسر()با""والح!!مثلنفسها،

واحداالهجاءكانإذاخاصبوجهالتأكيدهذاويكثر

قولهم:نحوفيكما،ومعنىنطقامختلفتينلكلمتين

أحدلفتحها:و)الاخر(،الأولالعدالخاء:بكسر)الآخر(

الشيئ!ت.

هجاء،واختلاشهمانطقاالكلمتيناتفاقحالةوفي

بالقصر""يحيىفيقال،الأخرىعنإحداهمايميزبمايؤتى

"،"حيىوهولماضيهامصاحبةبذكرهاتميزويحياعلم،

بصورةالكلمتانلنتهيحيثو"رمى"،"غزا"متلوفي

بالإحالةبينهمايفرقالهجاء،مإختلافواحدةنطقية

واويأصلهاالأولىأنعلىينبهحيث،الأصلعلى

تأكيداأكثرالنهبصورةهذاويتبع.الأصليائيةوالثانية

مختلفين،صرفيينأصلإتإلىالواحدةأصكلمةاتعودعندما

وبابهومقلومقليفهوواللحمالسويهت"قليمثلا:صقوأع!ا

(.واوي)أي)وعدا((يائي)أيرممط

الكلمةنوعيحددأنالمعجماوعلى.الصرفيالتحديد

يشيرانكذلكويجب..إلخ.فعل.أمصفةأماسمأهي

تؤنث.وكيف،والتأنيثالتذكيرحيثمنوضعهاإلى

إلىيشيرأن-العربيةالمعاجمجملةالمتئفيوهو-والأولى

الصوروإلىفعلا،الكلمةكانتإنولزومهاتعديتها

منذلكغيرإلىمنها،تتولدأنيمكنالتيالاشتقاقية

النحويةالخواصلتعرفتمهدالتيالصرفيةالخواص

غيربشيح!تقومأنالعربيةالمعاجمحاولتوقد.والدلالية

تراثناإلىبالرجوععليهأ!قوفايمكن،ذلكمنقليل

.والمكانوالزمانالمنهجمتنوعضخماتراثوهو،المعجمي

تشغللمالعربيةالمعاجمأنحال،كلعلى،والملاحظ

الاساسياهتمامهاتركزهيلل،أضحويةابالخواصنفسها

وشرحها.المعانيعلى

للمعجم.الأ!عا!يالعملهو،المعاليبيانأي.الشرح

هذهبيانحسبانهفيالمعجميأخذأنينبغي،ثمومن

للكلمةالمعنىتعددإلىالإضعارةمع،ووضوحبدقةالمعاني
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علىأوفعليةبأمثلةلهاالتمثيلمعكذلكالأمركانإن

في،الطبفياستعمالها:مجالإلىبال!شارة،الأقل

نأالمعانيتحديدفيويشترط..إلخ..الزراعةفي،الهندسة

واللبس،الغموضمنخاليا،فضولبلاموجزايكون

التعريف.فىالمنطقيةالحدودمرأعيا

المعاجمأنواع

حيثومنومناهجهاأهدافهابتنوعالمعاجمتتنوع

ذكريليوفيما..إلخ..والخصوصالعمومزاويةمنمادتها

:الأنواعهذهلأهم

تصنيفبذلكونعني.الهدفبحسبالمعاجم

عنباحثأهو:الدارسبحاجةوفائهابحسبالمعاجم

المناسباللفظمعرفةفيرأغسبهوأمالمعيناللفظمعنى

ثلاثةفيالعربيةالمعاجمتقعالزاويةهذهمن.يدركهلمعنى

!ط:،أنواع

فاللفظ.الألفاظمعانيبيانهدفها.الألفاظمعاجم

فيالحالعليهماهووهذا،مجهولالمعنىلكنمعلومهنا

القاموسوللجوهريكالصحاحالعربيةالمعاجمأغلب

تاجومنظورلابنالعربلسانواباديللفيروزالمحيط

.إلخ...للفيوميالمنيرالمصباخوللزبيديالعروس

للمعاني،المناسبةالألفاظبيانهدفها.المعانيمعاجم

هوعليهالدالالدقيقاللفظلكن،معلومهنافالمعنى

وكتاب،الأعرابيلابنالبئركتابومنها.المجهول

وأبالكتيباتيعرفمماوغيرهماللأصمعيالوحولق

لابنالمخصصالمعانيمعاجمأهمومن،اللغويةالرسائل

سيده

العربيةالألفاظحصرإلىتهدفوهيم.الأبنيةمعاجم

هىهنافالأبنية(،الصرفية)الاوزانأبنيتهاعلىموزعة

ذلك.أوالبناءلهذاتابعةالمفرداتتأتيثم،العملأساس

وكذلك،المجردةالأفعالكلينظممثلاالمجردالثلاثيفبناء

تلكأشهرومن.والخماسيالرباعيفىوهكذاالأسماء،

للفارابي.الأدبديوانالمعاجم

فىبينهافيماالمعاجمتختلف.المنهجبحسبالمعاجم

الترتيب،لهذاطريقةمنأكثرهناكإنإذ،المفرداتترتيب

العربيةوفي.المعجميختلفالترتيبطريقةوباختلاف

هي:،الناحيةهذهمنالمعاجممنأنواعأربعة

ترتبالمعاجمهذهفي.التقليبيةالموتيةالمعاجم

علىتحتويالتىفالمفردات،الصوقيللترتيبوفقاالمفردات

فالأقلعمقاالأقليليهاثمأولآ،تذكرالأصواتأعمئ

فيالمعاجممنمجموعة

والبحريةوالأد!اللغة

والفولكلوروالهندسة

.والقانونوالأمثال
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الممكنة،تقليباتهال!صلاللغويةالمادةتذكرثموهكذا،

(حج)ررر(ح)جأيضامعهايذكرح(،ر)جفالمادة

ماعلىينصث!ر(.و)!خ)خرخ!(،وخ(و)رح

العينالمعاجمهذهأشهرومن،أهملوهوماالعربا!شعمله

.للأزهرياللغةتهذيبوأحمد،بنللخليل

علىحافظتمعاجموهيالتقليبية.الألفبائيةالمعاجم

وفقااللغويةالموادرتبتلكنها،السابقةالتقلي!فكرة

التيفالكلمات،الألفبائيالترتيبشيالحروفلأسبقية

تحتويالتيتليهاثمأولاتذكرالهمزةحرفعلىتحتوي

حرفعلىتحتويالتيثمبدايتها،فىالباءحرفعلى

دريد.لابنالجمهرةالمعاجماتلكآشهرومن.وهكذاالتاء،

تشخلىالمعاجموهذه.الأولبحسبالألفبائيةمعاجم

الأولأسلحرفوفقااللغويةالموادشترتب،التقليبف!صةعن

فيكلهاالهمزةبحرفتبدأالتيالموادنجدحيثفيها،

،البابهذافيكلهاالباءبحرفتبدأوالتي،الهمزةباب

هذهأشهرومن..إلح..الثاءأوبالتاءتبداالتيوكذلك

،للزمخشريالبلاغةوأساسللشيبانيالجيمالمعاجم

كلهاو)أوى(و)أمر(و)أدب()أخذ(و)أثر(أننجدففيهما

.الهمزةهوواحدبابفي

القافيةمعاجبموتسمىالآخر.بحسبالألفبائيةالمعاجم

الالفبائيأطترتيبوفقااللغويةالموادترتبمعاجموهي

فيواحدلحر!تنتهيالتيال!طماتتضعلكنهاكالسابقة

أ!مزةالحرفتنتهياكتيفالكلمات،بالبابسموهماإطار

لحرفتنتهيوالتي،الهمزةبابهوواحدبابفيتوضع

وهكذا،أضاء،ابابشيبالتاءتنتهيوالتيالباء،بابفيالباء

صورةفيتصنيفهاالأوائلفلهذهأوائلها،عنالنظربقطع

العربولسانوالمحاح،المعاجمهذهأشعهرومن.فصول

فيمثلا)جزع(،)جرع(،أننجدحيث،المحيطالقاموس

فصلهوأيضاواحدفصلوفيال!نلابهوواحدباب

منولكسهماواحدبابمنفهماو)جاع(،)باع(أماالجيم

ولكلمختلفينباب!تمنو)بعث(و)برك(مختلف!ت،فصل!ت

بابه.فيفصلممهما

مناهجها،اختلافعلى،المعاجمهذهمنمعجماوكل

فيعليهسارالذيالمنهجإلىمقدمتهفييشيرأنلابد

عمله.فييوظفهاالتياشموزوإلى،موادهترتيب

معرفةمنبدلا،المعجمفيكلمةعنالبحثعند

تتبعأنيلزمذلكإلىوللوصول،الكلمةهذهأص!!

التالية:الخطوات

الكشفالمرادالكلمةكانتإن.الزيادةمنالتجريد

)علم(أصلهاعنزادتالتي)استعلام(:مثل،مزيدةعنها

!متجريدهامنبدلا1(،،تس،)أ،هيحرو!بأربعة

م(.ل)عهيالتيأعلمةاأصولتبقىحيثالزيادةتلك

.العاموالمعجمالحاصاطعحمافيهاخمما!الملعاجممنمجموعة

جمعاأومثنىالكلمةكانتإنأماا!لفرد.إلىالرد

مفردهاإلىترد)قوسان(ف!طمةبمفردها،الإتيانمنبدفلا

ل(،)رجمفردهاإلىترد)رجال(وكلمةس(و)ق

د(.هـن)مفردهاإلىترد)هندات(وكلمة

الكشفالمرادالكلمةكان!إن.المماضىإلىالرد

الماضي،إلىردهامنبدفلاأمراأومضارعافعلاعنها

بعضتفقدالأمرصورةأوالمضارعةصورةفيلأنها

المضمارع،)يعي(مثل:فكلمةالامشعمالخلالأصولها

الواوفإن)وعى(فعلهاكانالماضيإلىرددتهاإن

بالماضى.الإتيانعندعادتولحنهاالمضارعمنحذفت

أفعال)اله(،و)دغ(و)قل(و)صل(:مثلوكلمات

الترتيبعلىكانتماضيهاإلىرددناهاإنالأمر

الها(.و)باع(و)قال(و)وصل(

الفعلأصولأحدكانفإنأصلها.إلىالألفرد

بالإتيانذلكالياء(،أو)الواوأصلهاإلىردتألفاالماضي

و)يبيع()قال(في)يقول(:مثلألفاالمتضمنالفعلبمضارع

)قال(فىالألففأصلإذنالها(.في)يلهو(و)باع(،في

الواوالها(وفيع(ي)بالياء)باع(وفيل(و)قالواو

الرفعضمائرإلىبالامشنادالألفهذهتردوقدهـو(،ال

العالملىالمتداولةالمعاجمم!ممادجليهاتمدومعجميةمجموعة

العربى.
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أمرهافغالبالأسماءفىالألفأما(.الهوتمثلالمتحركة

ألفمثلالزيادةمنالكلمةلتجريدتبعاتحذفزائدةأنها

س(.)جلحذفهابعدالكلمةتصير)جالس(

نأإلىمهيأةتكون،الخطواتهذهالكملةتجتازأنبعد

داخلالألفاظلترتيبوتبعاما.معجمفيعغهايكشف

لذلك:طريقتانبرزت،العربيةالمعاجم

أحمدبنالخليلعليهاسارالتىهى.الأولىالطريقة

مخارجهاحسبالحروفترتيبعلىمادتهرتبحين

.كتاب،العينانظر:أواخرها.أوأوائلهاإلىالنظردون

انظر:.الألفبائيةاتخذتالتيهي.الثانيةالطريقة

:-نهجينفيوتمثلتأبوابهاترتيبفيالألفباء.

والأوائلأبواباالأواخرباعتبارألفاظهيرتبالأول

أوائلباعتبارألفاظهيرتبوالثانيحشوا.والوسطفصولآ

سادالذيهوالأخيروالنهج،فالثوالثفالثوانىالأصول

.الطرقهذهكيفيةيوضحالتاليوالنموذج.الحديثةالمعاجم

الترتيبحرفالكلمةالطريقة

العينشعرانحارجطريقة

العينلمع

العينعلم

الراءشعرالألفبائيةالطريقة

العينلمعالأواخربحسب

الميمعلم

الشينشعرالألفبائيةالطريقة

اللاملمعالأوائلبحمسب

العين.علم

اللغةمفردأت.والخصوصالعمومبحسبالمعاجم

،والشهرةالاستعمالمنواحدمستوىعلىكلهاليمست

وكتاباته،أحاديثهفيالعاديالمتكلميستعملهفبعضها

مجالاتهمفيالمتخصصونإلاعادةيستعملهلاوبعضها

هناككانثمومن.ثقافيةأوعلمية،الخاصالاهتمامذات

المعاجم:مننوعان

بالمفرداتالأساسفيتهتمالتىوهى.العامةا!لعاجم

النوعإلىتنتميالتيتلكأي،والذيوعالشيوعذات

العلميةالمصطلحاتبعضتذكرقدالحالةهذهوفي.ايأول

الشصة.منكبيرقسطلهاالتي

معينةفئةإلىاهتمامهاتوجهوهذه.المتخصمةالمعاجم

تفيالتيالمفرداتتسجيلعلىفتقتصرالبشر،من

الطيةالمعاجمفيالحالهوكماالخاصةبحاجاتهم

والنقديةوالجغرافيةوالفلسفيةوالفيزيائيةوالهندممية

.والعلوموالكتبوالبلدانالأعلاموتراجم

منتتطورالمعانيأنمعلوم.الزمنبحسبالمعاجم

علىالمفرداتتحافظأنالنادرومنآخر،إلىزمن

مننوعانالناحيةهذهمنلنايبرز.الأصليةمعانيها

المعاجم:

معانىبتطورتهتملاالتىوهي.الزمنيةغيرالمعاجم

دونالكلمةمعانىذكرعلىوتقتصرزمنيا،المفردأت

النحوهذاوعليالمتطور،والمعنىالأصلىالمعنىبينتمييز

ذاتهاالالفاظتطورأما.تقريباالعربيةالمعاجمكلتسير

قديمهاالعربيةالمعاجمواضعوإليهيتنبهولمنادرفهو

السواء.علىوحديثها

بالتسجيلتعنىالتيتلكهي.التاريخيةا!لعاجم

هذهتواريغذكرمحاولةمعكلمةكللمعانيالتاريخي

هذهتوضحماوغالباواستعمالاتهاظهورهاحعسبالمعاني

الزمنيةالمراحلخلالالكلمةاستعمالكيفيةالمعاجم

وإن،النوعهذأمنتخلوالعربيةالمكتبةأنوواضح.الختلفة

ألانبهايقومالنهجهذامنمتواضعةمحاولةهناككانت

با!لعجمالموسوممعجمهفيبالقاهرةالعرليةاللغةمجمع

الكبير.

فيهناكوتعددها.اللغةوحدةبحسبالمعاجم

ومعاجم،اللغةأحاديةبمعاجميسمىماالعلميةالسوق

اللغة.متعددة

فيتقتصرالتيالمعاجموهي.اللغةأحاديةالمعاجم

هذهومعاني،معينةواحدةلغةبألفاظالانشغالعلىعملها

القديمةالعربيةالمعاجمجميعفيالحالهوكما،الألفاظ

الحديثة.العربيةالمعاجممنكبيروعدد،الموروثة

الحديثالعصرفىالمعاجمتهتم.اللغةمتعددةا!لعاجم

وترتبهامالغةألفاظفتوردلغة،منبأكثربالانشغال

مداخلوتحعلهااللغةهذهفيبهالمأخوذالمنهجبحسب

أكثر.أوأخرىلغةفيكلمةمنيقابلهاماتذكرثم،المادة

فييقابلهابمامتبوعةالعربيةالكلمةتذكركأنوذلك

بالمعاجمتسمىوهذهكلتيهما.أوالفرنسيةأوالإنجليزية

كثيرةنماذجالانالعربيةالمكتبةوفىثلاثيتها،أواللغةثنائية

والموردإلياس:معاجممثلكليهما،النوينهذينمن

.ولاروس

عليهايطلقمعاجمالأخيرةالاونةفىظهرتوقد

مالغةمفرداتبتخزينمادتهاوتتاثفالحاسوبيةا!لعاجم

تتجاوز،أخرىلغاتأولغةمنمايقابلهامعالحاسوبفى

بطريقةيتمالمعاجمهذهفيوالكشفأحيانا.لغاتسبع

تحملالتيالأزرارعلىبالضغطالباحثيكتفىإذ،آلية

مصحوبةالالةشاشةعلىلهفتبرزالمطلوبةالكلمةحروف

الخزونة.اللغاتأواللغةفييقابلهابما

مايسمىوهوتطوراأكثراخرنموذجالنوعهذاومن

الصحيحالنطقلمستخدمهيقدمالذيافماطقالمعجم

كتابتها.طريقةمنيقدمهقدماإلىبالإضافة،للكلمة
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اسلعةاتائيةوالعاحماللغةأحاديةأطعاحماتمثلا!لعاجممنمجموعة

أطغة.اثلاثيةوالمعاحم

ئاريخيةنبذة

فالأم،الإنسانيةالحضاراتقدمقديمالمعجميالتأليف

الأولىالأمس!وضعتالقديمةالحضاراتذاتالسابقة

آثارهاوجدتوجداولرسائلتصهحنيفشكلفىللمعاجم

العالم.مكتباتبعضفى

التأليفمنالنوعهذاعرفوا.والأشوريونالبابليون

فيمعرفتهموتمثلتالميلاد،اقبلالخامسأغرنافي

هذهمث!!وجدت،خزفيةألواحفيرأ!ميةأسطوانات

المصدروتعدنيانيقيا،بلدةفيالأشوريةالمكتبةفيالألواح

الألواحهذهلأن،النهرينبينمابثقافةلمعرفتناالرئيسى

أجابليين.واالأشوريينللغةتفسيراتعلىاشتملت

قب!!أثأضااالقرنفىالمعاجهـاتأليفعرفوا.اليونانيون

-2ء)7اشبيزنطيفانسأرسطوأكملعندماالميلاد

الكلماتقائمة،الإسكندريةمعبدمكتبةأمينم(أق08

تلتهثممعانيها،وحددفسرهاثما،والصعبةالغرلمجةاليونانية

(م6)السكندريبامقليوسابتدأهاجادةمحاولات

التيالمعاجمفيها!شوعبكتابا69فىمعجمبكتابة

معجمام(021)دينسيوسإليوسألفكما.سبقته

آلاءاليونانيونويعد،كتبعشرةفيالأثينيةللكلمات

الحديثة.الغربيةالمعاجم

حمسبمرتببعضهاكثيرةمعاجمألفوا.الصينيون

الرمزأيالصورةح!س!مرتبالاخروبعضها،المعنى

حعسبالمعاجمترتيبالصينيونيعرفل!ا.للكلمةالكتابي

عرفمعجموأولالميلاديالسادسالقرنفىإلااللفظ

شوواناسمهومعجم.وانجكويلمؤلفهيوسإنللصينيين

عامفيالأخيرالمعجم!ذاطئوقدهوشنألفه

ححسبالمفرداتيرتبصينىمعجمأولأما.م(.أدتى05)

-581)عاميدينالفصالذيهوفاينمعجمفهونطقها

عندالترتيبكيفيةفيكبيراتطوراهذاويعدم(.106

الصينيين.

ألفاظتشرحالتيالمعاجممنكثيراألفواالهنود.

معجمهوهنديمعجموأقدم،وأشعارهمالدينيةنصوصهم

الخامسالقرنإلىتأليفهتاريخيرجعالذيالأماراكاكا

يعرفولممعانيها،حمسبالألفاظايرتبوهو،الميلادي

.الميلاديالعاشرالقرنفىإلاالأأغبائيانترتيبالهنود

العربعندالمعجمفكرةبدأت.العربيالمعجمتطور

العربلهجاتمنكثيروتمثل،الكريمالقرآننزولبعد

بعضواستعصاء،الإسلامفيالعربغيرودحولفيه،

غريبشرحا!شدعىكا،منهمكثيرعلىالقرآنمفردات

ع!وما.العربولغةوالحديثالقران

القرنأوائلفىاللغةغريبأ!شرحالحاجةلدأتوقد

ال!هرضوانوأحمابهك!مد،الرسولزمنفيالميلاديالسابع

القرآنغريبفيالمعجميةاشسائ!أولىوكانت.عليهم

فيهاأجابم(،687هـ،68)تعباسبناللهلعبدتنسب

المسماةم(684هـ،65)تالأزرقبننافعأسئلةعن

تتالتثم،القرآنغريبفيالأزرقبننافعمسائل

أبانسعيدلأبي،القرانغريب:مثلالمجالهذافيالرسائل

القرآنغريبوتفسيرم(758أهـ،41)تتغلببن

م(597أهـ،97)تمالكبنأنسبنمالكعبداللهلأبى

السدوسيعمروبنمؤرجفيدلأبيالقرآنوغريب

بمعناهاالمعاجمأماكثير.وغيرهام(.081أهـ،59)ت

الثانيالقرنمنالثانيأضصفافىظهرتفقدوالشاملالعام

م(397أهـ،77)تأحمدلنالخليلبتأليفالهجري

علىمادتهوترتيبتبويباعتمدأسذياالعينالمسمىلمعجمه

أبوأثرهاقتفىتم،الصوتيةمخارجهاحعس!أ!جاءاحرو!

حيثالبارعمعجمهفيم(669هـ،356)تالقالطعلى

فييظهرمعجمأولوهوالحروفمخارجحمسبرتبه

الترتيبفينحوهونحوا،الخليلأثراقتفواوممن.الأندلس

الأزهريمنصورأبوالخارجطريقةعلىوالتبويب

والصاحباللغةتهذيبكتابهفيم(،089هـ،037)ت

والمحيطالمحكمكتابهفيم(6501هـ،458)تعبادبن

فقدم(339هـ،321)تالأزديدريدابنأما،الأعظم

الترتيبفيأحمدبنالخليلطريقةعلىالخروجحاول

الطريقةباتخاذهخالفهإذاللغةجمهرةمعجمهفيوالتبويب

الصنيعهذاعلىوسارتماما.يطبقهالمأنهغيرالألفبائية

حعسبالمادةوتبويبالألفبائيةالطريقةب!تالخلطفيالأخير

فيأم(400هـ،593)تفارسبنأحمدكلماتهابنية

هـ،004)تالجوهرينصرأبوأما.اللغةمقاييسمعجمه

الصحاحمعجمهترتيبفيطريقةأحدثفتمدأم(900

ولكنهالألفبائيالترتيباتبعفقد،قبلهألف!مافيهاخالف!

حسبالأبوابداخلالألفاظترتيبطريقةاتخاذفيشذ

ال!خير.الحرف
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السادسالقرنوأوائلالخامسالقرنأواخروفي

-4701هـ،538-4)67الزمخشريألفالهجريين

باتباعفيهتفردالذيالبلاغةأساسمعجمهام(431

تمأوائلهاحسبالكلماترتبحيق،الألفبائيةالطريقة

الحديثةالمعاجمأنتهجتهاالتىالطريقةوهيفثوالثها،ثوانيها

بأكثر،نفسهالترتيبهذاإلىسبقهوقد.الألفاظترتيبفي

المعروفالهنائيالحسنبنعلي،الزمانمنقرنينمن

وضعهالذيالمنفدمعجمهفيهـ(031)تالنملب!صأع

ذلكعلىنصكماثاءتاءباألفحروفترتيبعالى

فيالتأليفتوالى.المترجمينمنوغيره،معجمهفييادوت

تأليففيالسابقينتجاربمنمستفيداالعامةالمعاجم

العربىالمعجمصناعةفىمهمةوجهاتلثخصيات

المعجمالاسمأوالوفاةتاريخ

ارلإصدا

القرآنعريبرضى،عباسبنعبداللهم687هـ،68

عمهما.الله

القرآنعربتعل!بنسعيدأبانألوم758أهـ،41

العينأحمدبنالحليلم3!7هـ،أ77

القرآنغربب!أنسمالكعمداللهأبوم5!7أهـ،97

الألفاطكتابإسحاقب!يعقو!م858هـ،442

السكيتابن

الألفاظحواهرجعمرب!قدامةم329هـ،032

اللعةجموةالأزديدريداب!م339هـ،132

البارعالقاليعليأدو66!مهـ،356

اللغةتهديبألومنصورالازهريم089هـ،037

الأع!مأالمحيطعبادلنالصاحبأم458،650

التلحيصكتابالعسكريهلالألوأم30،هـ،493

اللغةمقاسسفارسبنأحمدالحسيرأبوأم400هـ،3اه5

الصحاحأدونصرالحوهري10.أمهـ،041

اللغةفقهأبومنصورالثعالحيام370هـ،942

الخصصالأندلسيسيدهابنأم560هـ،584

البلاغةأساساشمحشريمحمودالقاصمأبوأم431هـ،538

الصحاحمحتارالرازيب!صأليبنمحمدأم162هـ،6إ-.

العرباصسانمنظهوربنمحمدأم131هـ،171

الميرالمصماحالفيوميالعباسأبوأم368هـ،077

المحيطالقاموسالفيروزيعقوبسمحمدأم414هـ،781

الادي

العروس!تاجالربيدىالمرتصىأم7!.هـ،أ502

المحيطمحيطالبستانيدطرسأم882أهـ،3+"

المواردأقربالحوريسعيدأم!81هـ،أ337

البستانالبستالىاللهعدأم3!0أهـ،34!

المنحدمعلو!لويسأم549اهـ،365

!!اللغةأحمدرضاأمأهـ،373539

الكبيرالمعج!لالقاهرةالعربيةاللعةمحمعأم559هـ،أ375

الوسيصأالمعجملالقاهرةالعربيةمحمإللعةأم!06هـ،أ38،

الحربيالمعجمللتربيةالعربيةالمنطمةأم8!!هـ،أ14،

الأساسيوالعلوموالثقافة

1232هـ،771-)063منظورابنألففقد،المعاجم

الجوهريطريقةفيهمتبعاالعربلسانكتابهأم(936-

واللسانالصحاحمنهجعلىساروقد.صمحاحهفي

فيم(82314141هـ،718-27)9الفيروزآبادي

الزبيديالمرتضىاعتمدوقد.المحيطالقامولركتابه

القامودرعلىأم(97.-1732أهـ،11-502)45

جواهرمنالعروستاجالمسمىمعجمهتأليففيالمحيط

منبابكلحرفعنتحدثأنهفيعليهوزادالقاموس

وأستعمالاتهالحرفذلكخصائصمبينامعجمهأبواب

الذي،العامالعربيالمعجمتطورصاحبوقد.اللغوية

ماوهوغوامضهاعنوالكشفالمعانيشرحإلىيهدف

بمعاجمتوسمالمعاجممنآخرنوع،الالفاظبمعاجميعرف

يستطيعالتيوالصياغاتالألفاظإيجادهدفها،المعاني

فياستجدتأوعندهمعانيعنبهايعبرأنالكاتب

عنيختلفمنحىالمعاجممنالنوعهذاأخذوقد.حياته

طريقةاتخذحيثمادتهترتيبفىالألفاظمعاجم

،الألفاظكتابالنوعهذامؤلفاتوأول.الموضوعات

ثمم(،8858-20هـ،442-1)86السكيتلابن

عيسىبنالرحمنعبدفألف،ذلكفيالتأليفتتالغ

الكتابيةالألفاظكتابهم(329هـ،032)تالهمذاني

الترتيبفيالسكيتابنكتابهدىعلىفيهسارالذي

بنقدامةأما.متعددةأبوأباموضوعاتهمقسماالموضوعي

الألفاظجواهركتابفألفم(329هـ،032)تجعفر

ويشفينهمهيشبعفلمالهمذانيكتابعلىاطلاعهبعد

هـ،493)تالعسكريهلالأبوألفوقد.غليله

وهوواتساعا،تنظيماالبابهذافيالكتبأهمأم(300

منبالرغمالمعجممستوىإلىيرقىلأنهالتلخيصكتاب

أبوكذلكالميدأنهذافيألفوقد.واختصمارهإيجازه

(م3701-169هـ،924-035)الثعالبيمنصور

سيدهابنالتأليفمنالنوعهذاتوجوقد.اللغةدقهكتابه

فىم(5601-7001هـ،584-93)8الأندلسي

والتنطم،التبويبمنعاليةمرتبةبينحيثانحصصكتابه

المعانىمعاجممنمعجمأكبرفهو،والاستيعابوالشمول

اسمبحملوأجدرهامادةوأغزرها،الانحتىالعربية

المعانى.معجم

معاجمفيالتأليفينقطعلم.اليومالعربيالمعجم

التسلسلهذاأخذوقدالحاضر،الوقتحتىالألفاظ

عبداللهأبوبهقامماذلكمن،والشروحالختصراتأشكال

منهـ(ا126هـ،066)تالرأزيبكرأبيبنمحمد

مختارسماهكتابفىالصحاحلمعجماحتصاره

المنيرالممباحمعجمكذلكالختصرأتهذهمن،الصحاح

هـ(.077)تالفيوميمحمدبنأحمدالعباسلأبي
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العربيآلمعجمعشافىمهمةتواريخ

.العربرساث!طهور!داية.الهجريالأولالقرن

!عتعحتالتيالأاعاطامعاحمطهورلداية.الهجريالثانىالقرن

اللعوي.الاستحدامافيرتدرألفاطمعاي

اكتي،الحا!كحةالمعاح!طهورلداية.الثالثالقرنمنالأولالنمف

احح.إ..الإللواالإلمحسادر،3!ا!حوكا،مع!تموصوخلألماطتحتص

تححتالتىا!عاليمعاح!اطثههـرسداية.الثالثالقرنمنالثانيالنصف

معادفياستحدامهاص!اطتحدت!!أواحضا!اتم!سألفاطص

عندهم.

أهـ،103)1235أجستانيابطرس!ذلكبعدألف!

مؤأغهأرادالذيالمحيطمحيطمعجمهأم(883-أ981

كثيرةزياداتمعمفرداتمنالقاموسفيمايحويأن

أوائلوفة!الألفبائيةالطريقةعلىسارولكمه،أخرى

لممعيدأفأوبعده.القاموسبذلكمخالفا،الأصول

-9184هـ،ا337-أ)266الشرتونيالخوري

علىاعتمدقدوهوالمواردأقربمعجمهأم(919

اختيأطغةا!تصجميريهملل!أنهإلاالمحيطالقاموس

بالمعاجمأسوةالأصولأوائ!!علىترتيبهوجاء،مسبقته

هـ،أ366-أ)392معلوفلويسوألف.الحديثة

علىترتيبهفيلعساروقدالمنجد،معجمهأم(-469أ876

والأشكالالصورمنكثيراإليهمضيفاالأصولأوائ!

عبدألف.الأعلامواوالأدبلاللغةالخاصرأعسمابجانب

وهواللغةمتنمعجمام؟539أ-)854البستانيالله

.الاصولأوائلحعسبألفبائياترتيبامرتب

اللغةمجمعأصدرهمعجمفهوالوسيطالمعجمأما

الترتيب.ضالحديثةالطريقةعلىيمسير،أغاهرةباالعربية

!حمايعدالذيالكبيرالمعجمبإصدارالمجمعلدأوقد

وذللثوحديثهاقديمهاأحربيةااللغةلاأغاظشاملاكبيرا

منظم.مسهبموسوعيقالبضمن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المجامإللعويةال!حامتالألهحاءا

أطمطياالمشتركعلما!ر!،االتعريص

المشتقاتكتا!ا!صا،االلمط!أضروةا

اسجداحديرامحد،لاديالفيرورآا!ربيةاالحرو!

المرسوعةالحولكراعأح!دبرالحلما!

اصطقاالعر!أحاتسعويه

اصحرقيااللحةالصالت

الموضوعصرعنا

المعجم.أهمية-أ

والهحاءالعطغ!

الصر!يالتحديد!

احتر!اا-!ا

المعاجم:أنواع-2

الهد!حمسصالمعاحبم

المحهححسصالمعاحم!

والحصوصالعمومدحس!المعاحبمح

أسمراحسصح!لمعاا

وتعددهاأطعةازحدةحسصالمعاحمهـ

تاريخيةنجذة-3

أهميته؟ومااطعحمما

المعالي؟كلححماالمقصودما

؟الألعاطامعحماما

أحتاريحي؟الا!عحماالمقصودما

القراد؟عربرسعائلتصورالمعاحمام!لوعأي!ي

المنهح.حيصمنالمعاح!الأصمافأ!تلةادكر

الألفاظ؟العين:التاليةالمعاحمتصعصالمعاحمأ!اعأيفي

الكتابية؟

معرفةإلىالأريبإرشادكتابأوالأدياءمعجم

بنياقوتاللهعبدالدينشهابمؤلفهسماهكما،الأديب

الموطنالبغداديالمولد،الحمويالأص!!،االروميأطهاعبد

.الحمويبياقوتوالمشهور

وقدهـ.626عام74ءهـوتوفيعامياقؤتولد

إلىمهنتهواضطرته،بالكتبوالاتحارالنسخبمهسةاشتغ!!

،الأدبأعيانمنأ!ثيرينباعلاقشهووثق!،الارتحال

أحدهـ(462)تالقفطيالدينجمالأبرزهممنكانو

أنباهعلىالرواةإنبطهكتابومؤأع!،الأيوبي!توزراء

.النحاة

،حمويتاجرواشتراهصغيراالروملإدمنياقوتاسر

العربية،قرأياقوتكبرولما،تجارتهيضعبطلهكاتباواتحذه

التجارةمهنةولعلبيمهما.خلافإثرعلىمحيدهأعتقهثم

التعلمعواملمنآخرعاملاكانتارتحالمناستوجبتهوما

البلدانمعجممؤلفهعلىذلكأثرانعكسوقد،والدراسة

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.بالذات

منها:-الأدباءمعجمعدا-أحرىمؤلفاتولياقوت

انحتلفوضعاالمشتركالشعراءبممعجمبمالبلدانمعجم

المتنبى-أخباربموالدولالتاريخفىوالمآلالمبدأعمقعا،

مننحواويضممجلدا،عشرينفيالأدباءمعجمايقع

الناشرأضافهماترجمتينعداترجمةوتسع!تواثنتديئألف

أكبرعلىعشرالتاسعالجزءويحتوي،التاسعالجزءفي

ترجمة،ومائةوعشرينثلاثابلغإذ،الترجماتمنعدد

ترجمة.عشرةثمانيوهوعددأقلأصامناالجزءيضملينما

والنحاة،والناثرينالشعراءلينفيهالترجماتتموعت

وهو.والخطاطينالحديثورجالوالقراءوالفقهاءواللعوي!!
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والمعارفالأعلامشملت،المادةغزيرةمولمسوعةيعدبذلك

فينفسهياقوتعصرإلىوالتأليفالتدوينوحركةالمنوعة

.الهجريالسابعالقرن

يكتبأنحرص،منهجيمؤلف!الحمويوياقوت

وأصنافلمعجمه،التأليفدوايخع!يهاأوضح،نفيسةمقدمة

تراجمفىالتأليفإلىسبقهومن،لهمترجمالذينالأدباء

لناكشفكما.تأليفهفيمنهمكلوخصائصالأدباء،

المواليدوتببن،الوفياتإثباتومنها،منهجهمنلمحات

والإخبارأخبارهمومستحسنتصانيفهموذكر،والأوقات

أشمعارهم.منوشيء،بهمنسابأ

مادتهتوثيقعلىمعجمهفيالحمويياقوتحرص

الكتببذكروإما،الختصرةالأسانيدبذكرإما،العلمية

تراجمه-في-الأدباءمعجميقتصرولمعنها.نقلالتي

أدباءجمعبلمحدد،زمانولامعينقطررجالعلى

القوليمكنهذاوعلى،المتباينةوالعصور،الختلفةالبلدان

.الكبيرةالموسعوعةهذهيميزماأهمهيالمعرفةشموليةأن

العربيةللثقافةتأريخهعلىألادباءمعجمقيمةتقشصرولا

منتضمنهفيماأيضاقيمتهتبرزبل،فحسبوأعلامها

بالإضافة،الإبداعيةالنثريةوالنصوصالشعريةالنصوص

العلمية.النصوصإلى

وذوقالعالمحسيمتلكالحمويياقوتكان

والأدبيةالعلميةالنصوصمنالاختيارفيحسن،الأديب

مصادرهبتحريمعجمهفيياقوتعنيوقدالسواء.على

مصادرهوبخاصةعنها،الأخذقبلسلامتهامنوبالتأكد

للمادةتوثيقاالمواضعبعضفيليقولحتى،الروايةفي

".نقلهصحةاختبرتمنبعضبمصرلي"!نقل:العلمية

التيالكتبفأهمها-الشفويةالروايةعدا-مصادرهأما

علىووقففيهاالنظروأعادفقرأهامنها،الكثيراقتنى

حرفةامتهانهذلكعلىأعانهوقدمادتها.وطبيعةمناهجها

وتعد.والتأليفبالعلمشغفهمع،الزمنمنحيناالوراقة

الشعرالأدباء:معجمفيمصادرهأهمالتاليةالمؤلفات

الصولي،بكرلأبىالشعراءوأخبارقتيبةلابنوالتنعراء

ربه،عبدلابنالفريدوالعقد،القاليعليلأبيوالأمالى

وجريدةالقصروخريدةالأصفهانيالفرجلأبيوالأغاني

منواحدإلىإضافةهذا،ال!صبهانيأطعمادالعصرأهل

الشعراء.معجمكتابوهوإلينا،تصللمالتىكتبهأهم

بينهووازنالشعراء،معجمكتابهعنياقوتحدثنا

شروعيعندضرعتقد"وكنت:فقالالأفىباءمعجموبين

الشعراءأخبارفيكتابجمعفيقبلهأوالكتابهذافي

الترتيبفي.المنوالهذاعلىونسجتهوالقدماءالمتأخرين

المتأدبين،العلمأهلأكثرفرأيت،والتبويبوالوضع

شععر،نظممنقرائحهمتخلولا،المتصدرينوالكبراء

عليهغلبمنكلالكتابذلكفأودعتنثر،وممبك

عرفمنوأما...وتأليفهاالكتببروايةيشتهرولمالشعر

وشاعت،روايتهوصحت،بالتأليفواشتهر،بالتصنيف

ووكره"!.عشهالكتابفهذانثرهوكثرشعرهوقل،درايته

نأالشعراء،ومعجمالأدباء،معجمبن-إذن-فالفرق

يحويبينما،العلميةالنزعةعليهغلبتمنيضمالأول

بها.واشتهرالشعرموهبةعليهغلبتمنالثاني

بينما،الصنعةإلىالكتابمقدمةفي،ياقوتلغةتميل

وإنالصمنعة،عنبعيدةتمضيالكتابصلبفيهي

العلماء.لغةشأنشأنهاجزلةفخمةالموض!نفيكانت

.الهجريالرابعالقرنمصنفاتمنالشعراءمعجم

هـ،384)تالمرزبانيعمرانبنمحمدعبيداللهأبوصنفه

علامةكانالمولد.بغدادي،الأصلخراسانيوهوم(499

والكتابالموشحبكتاباشتهروالأخبار.للأدبراوية

له.نقدمالذي

لمأنهغير،المعجمحروفعلىكتابهالمرزبانيرتب

متلا،فكان،الحروفثوانيبمراعاةترتيبهفيدقيقايكن

راعىولو.عصامثمالعباسثمعديثمعمرواسميذكر

أوائلهاكاعتبارمعتبرةالحروفثوانيلجعلالدقيقالترتيب

هذايكنولمعمرو.ثمعصامثمعديثهالعباسفيترجم

صفةهوبل،فحمسبالكتابهذاعلىوقفاالتجاوز

العصور.تلكمصنفاتمعظمفيهاتشترك

فعلكماالشعراءمنبالمشهورينالمرزبانييكتفلم

شاملاكتابهجاءبل،قتيبةوابنسلامكابنأسلافه

تمييز.دونوغيرهموالمغمورينالمشهورين

الشعراءالمشقصاءكتابهفىحاولالمرزبانىأنويبدو

فياللغويونفعلهبماذلكفيمتأثرا،وحصرهمالعرب

اختصارمنذلكيظهر.اللغةألفاظاستيعابمحاولتهم

الامشيفاءمتوخياالتراجمواقتضابهالحديثفيالمرزباني

يتضخمأندونالشعراءمنعددأكبركتابهليضموالحصر

.الكتابحجم

الشعراءمعجمكتابأنالفهرستفيالنديمابنذكر

واضحةإشسارةهذاوفىشاعر،آلافخمسةنحويحوي

إلاتمثللاالكتابهذامنأيدينابينالتيالنسخةأنإلى

يبدأالكتابمنالمتبقيالقسموهذا.منهضئيلاجزءا

يذكروهوعمرو،اسمهفيمنبابوأوله،العينبحرف

السببولعل،الاسمبهذاعرفممنالشعراءمنعشرات

آلففقدقبل،منتناولهمقدالتأليف!أنالعمرينكثرةفي

الشعراءمنعمرواسمهفيمنكتاباالجراحأبوعبدالله

إيرادفيالمرزبانيويمضيشاعر.ماثيمنأكثرعندهبلغوا

الياء.بحرفينت!حتىالعينحرفمنالشعراءأسماء
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مقطوعاتيوردالتراجممؤلفيمنكغيرهوالمرزلاني

منالمشهورإلىقياساقليلةولكنهاأ!مايترجملمنوأشمعارا

قصدهوذلكعلىالباعثولعللهما،المترج!اأشعار

الشعراء.تراجممنعددحبرأإيرادمنليتمكنالاختصار

،اكممانذلكفيالمؤ!نمنثغيره،المرزلانييهتموشم

منيقللوهذالهما،ترجملمنوالوفاةتارلإلولادةبذكر

ريب.بلاالكتابقيمة

تراجمرفهارسبهألحقتوقدمطبوعمحققوالكتاب

إضافية.

المكونالخمرغيرالعج!تمنيصعمعينخبزا!ى

أمحجينةاهذهوتخبزوالماء.والمبواسحمنالدقيقمنأساسا

ش!ط!فيأو،رقائقشكلفيأومفرودةفطهائرش!صلفي

منتفخ.

أعطائر.امنخاصةبأنوا!امختلفةأقطاراشتهرت

اللحومبأنواعوتحشىالعج!!منتصنعالشاميةفالفطهائر

تحشىوقدأسدجاج،الحمأوالمفرومالبقركلحمالختلفة

فطيرةالشاميةالفطائروأشسهر.كالسبانخبالخضراوات

كتلكمنتفخةعجينةتصئمنالفرنسيةوالفطائرالزعتر.

وقد.الزلديةالحلوىأوالإصبعيةالحلوىفيتستخدمالتي

إلىبتقطيعهاالكيكمنهايصنعالتيالخلطةمنتصنع

بالحلوىدقيقةبزخارفوتزخرف،صغيرةأشكال

يصنع.الم!صسراتأوالمربىأوالمطليةالفواكهأو،الجليدية

مخمرعج!تصتدقيقةطبقاتمنفطائره!االدنماركيون

اشبد.منكبيرةبكمياتمخلوط

الماستا.:أيضاانظر

)أعلاه(الدمماركيةايعحمات.قال!ه!إشتىإعدادهابمحراللعجنات

.والدقالحورأوثهةاغااولال!صسترحشوهايم!!

،الاستعمالعندناعمةتحوندلحشو،مادةالمعجو!

ثقوبحشوفيوتستخدمتدريجياتتصلبول!ضها

سطئالخشبعلىالأخرىاأمحيوبواوالشقوقالخشب

الألواحأطرافحولالمعجونيوضعكذلك.طلائهقبل

والنوع.الأبوابأوالنوافذأطرعلىلتثبيتهاالزجاجية

الطبيعيالطباشيرخليطهوالمعاج!!منشيوعاالأكثر

الخليطإلىتضافوقد.ال!ضانلذوروزيتالمسحوق

اتحادنتيجةالمعجونويتصلب.ملونةمادةمنقليلةنسبة

وتسربهالهواءفيالموجودالأكسج!تمعالكتانلذرزيت

.بالمعجونالمحشوالخشبإلى

منخاصانوعاال!مريتطهلبالحال!تبعضفي

المعاجينمنالنوعهذاويصنع.مرونةالأكثرالمعاجين

ليونتهاتفقدلاوزيوتالنباتيةاشيوتمنخليطمن

والألممبستوس،المعجونلصلبعلىتساعدمجففاتو

مادةمعالك!سحجرومسحوقاصطناعيةأجفيةومواد

ملودة.

الجلفطة.أيضا:انو

لتنظيفمإلفرشاةتستخدح!مادةالأسئان!ن

يحتوي.أيضاالاسنانلتنطف!مسحوقوهناك.الألشان

الموادبعضإليهيضافبالصابونشبيهضنظفعلىالمعجون

صناعةفيويدخلجيدا.مذاقالمنحهالزهوروزيتالمحلاة

الأساسية-المقوماتهذهإشلالإضاهشة-الأ!شانمعجون

وتحتويبها.شبيهةمادةأوال!صميائيةالجليسرينمادة

كيميائيةمادةو!طالفلوريدعلىالأسنانامعاحينمعظم

أضسوس.اتمنع

وال!بنيةالجسورلبناءتستخدمآلاتافيء!ات

والوقت،الجهدالالاتهذهوتوفر،الأخرىوالمنشآت

ساعةفيالعملمنالآلاتهذهمنواحدةتنجزهشالذي

كامل.يومفييدويةبمعداتعاملمائةينجزهمايفوق

معداتأتتضمنالبناءلمعداتالأسالعميةوالأنواع

الرافعةالموادومعالجةاشفعمعدات2التربةتحريك

.المضخات3-البناءلموادوالمعالجة

والنقلدلحفروتستخدم.التربةتحريكمعدات

لبناءالويقالالاتهذهوتمهدوالصخور.الأرضوتسوية

أطرقات.واالأبنيةواالجسور

وألد!الجراراتتدعىآلاتالبناءعماليستخدم

الجراراتأما.الأخرىوالمعداتوالعرلاتالمقطوراتجر

الدبابة،جنازيرتشبهمجنزرةسلاسلعلىفتتحركالمجنزرة

وتستطيعحادةومنحدراترخوةأرضعلىوتستخدم

المطاطيةالإطاراتذاتالجراراتتنقل.ثقيلةأحمالنق!!
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البناءمعداتبعض

الثقيلةالالاتتستخدم

أع!الألواعمعظمفى

يستحدمحيثالبناء،

ألواعبعضالعمال

لحفرالبساءمعدات

التربةوتسويةوحرف

أنواعوهناكوالصحور.

لسقلتستخدمأحرى

آخرإلىمكادمنالمواد

ولضخالدعائمولإرساء

موقعصلال!!مممنت

حمالداتحفارةكاشطة
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ا!عةرإسمتحلاطحواهـيقمدق

أكبر.وبسرعةأطولمسافاتقطعوتستطعأخفحمولة

.الجرارانظر:

فيالموضوعةالفولاذيةالشفراتذاتالجراراتتسمى

إزالةقليلاالمنحنيةالشفراتتسهلحيثجرافاتالمقدمة

تستخدمكما،والشجيراتوالأشسجاروالترابالجلاميد

البلدوزر.انظر:.الأرضوتسويةلتجريفجرافات

للأرف!لى،الممهدةالمدرجاتتسمىالتيالالاتأما

عليهاالعاملويستطجعأسفلها،فيطويلةأفقيةشفرةفلها

وأرأسيوضعإلىويعدلهاجانبأيإلىالشفرةيحركأن

.الارضسطحوتغييرلتمهيدالممهداتوتستخدم.أفقي

الترابونقللتجريفالكاشطاتالبناءطاقميستخدم

شفرةهناكإنحيثما،نوعاوالمسطحةالجافةالمناطقفي

منجزءإلىمباشرةالترابوتنقل،انتربةتحفرال!لةتحت

أنواعبعض.للنقليستخدمأ-بة،أيشبهالكاشطة

ذاتيا.الاخربعضهايسيربينما،-جراراتتجرهاالكاشمطات

أعمالفيتستخدمالتيللمجارفميةالرئيسوالأنواع

ذاتوالحفاراتالخلفيةالحفاراتتتضمرحالتجريف

علىالالاتهذهمنكلوتقفإلالية.والمجارفالحبال

ألممفل،منحافةلهجارفسطلوأهامتحركسطحب

بعمودالاليةوالمجارفالخلفيةالحفاراتسطولوتتصل
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؟والدورانوالخفضللرفعقابلوهوالذراعيسمىطويل

.بالذراعمتصلكب!!منالرفعخطعلىالسطلويعلق

الالةباتجاهالاليةوالجرافةالخلفيةالحفارةعلىالمغرفةوتجر

الحبالذاتوالحفارةالخ!فيةالحفارةوتتمكنبمتمتلئحتى

عليه.تقفانالذيالمستوىتحتالحفرمن

خنادقلحفرغالباالخلفيةالحفارةالبناءطاقمايستخدم

لحفرالحبالذاتالحفارةتستخدملينما.والمجاريللأنابيب

المجارفأما.الأخرىوالتجويفاتالأخاديدواالأقنية

وتستخدم،التجاويفمنالترابلأخذفتستخدمالأمامية

.التلالوقصالمقالعفي

جارفسطلالأماميةالمحملاتالمسماةوللجرارات

،عرباتأوجراراتعلىالموادويحمليحفرالمقدمةشي

حعسبتستبدلجرافاتوأ!ابها،المناورةالسهلومن

الختلفةالبناءعمليات

موادنقلفيتستخدمالمواد.ومعالجةالرفعمعدات

فىيعملالذيالبناءطاقمويستخدملاخر.مكانمنالبناء

شفعالمرفاعوالرافعةمثلاشافعةالالاتالعلياالأدوارابناء

ذراعالآلاتولهذه.الأخرىوالأجزاءالحديدأعمدة

يحملرافعخطافويتدلى،الأعلىفيبكرةمعمتحركة

نأأطمرفاعويمكن.البكرةعبريركب!!منالمرفوعةالمواد

اكثرالبخاءأعمالفىويستحدم،متحركةسطوحعلىيرفع

الرافعة.انظر:.البرجأيضاوتسمىثابتةالةوهوالرافعةمن

العاليةالأبنيةافيتعملالتيالشركاتتستخدم

البناء.مموادوالحديدالبناءطاقمتحملللموادمصاعد

منتر!أرضيةلهاحديديةأبراحمنالمصاعدهذهوتتألف

البناء.جوانبأحدمنوتنزلتصعدرافعةقبل

ثقيلةحمولاتالقلابةالشاحناتأوالقلاباتتحم!!

وتفرغ.معبدةغيرطرقاتعلىوالرملوالحصىالترابمن

السائق.أمامحمولتها

خلاطاتأيضاهناكالبناءلموادالمعالجةالآلاتومن

موا!إلىنقلهخلالالإسمنتلخلطالمتحركةالإسمنت

الموادلنقلفيستخدمالمتحركالناقلالحزامأما.العمل

افماقلامالحضانظر:.وعرةأرضعلىأوالأبنيةداخ!!

.المتحرك

والمرادالمياهلنقلاجناءاأعمالفيوتستخدم.المضخات

الماءلنقلاهضخاتتستخدمكماآحر.إلىمكادمنالأخرى

التجاويف.إلىالقذرالماءوتنقلالإسمنتمعلخلطهالنقي

لهاالتيالنابذةالمضخاتأجاغاالبناءعماليستخدم

ماصةقدرةالشفراتوتعطي،كبيرةبسرعةتدورشفرات

حيث.!عاحبأنبوبخلالمنالمضخةإلىالماءتسحب

أنبوبخلالمنخارجاويودالشفراتلوساطةالماءيدور

نابذ.

منكبيرةكمياتعلىيحتويالذيالماءويسمى

مضخاتبوساطةنقلهويمكنملاطاالصلبةالسفايات

تتحركالرقتسمىمرنةصفيحةالمضخاتولهذه،رقية

الأنابيب.عبربالملاطدافعةالخلفوإلىالأمامإلى

الماء،مضخاتمنآخرنوعهيالغاطسةوالمفخة

عازلغطاءلهكهربائيمحركبوساطةالماءتحتوتعمل

للماء.

إلىالخرسانةمضخاتبوساطةاضطبةالخرسانةتنقل

مكبسالمضخاتولهذه.إليهيحتاجحيثالبناءمواقع

حركتهتفتعحيث،الخلفوإلىالأماماإلىيتحرك

إلىالانابيبخلالأحبورباأصلخرلممانةتسمحصمامات

مو!البناء.

للبناء.والموادالأرضتحضر.الأخرىالبناءمعدات

قبلمنالمسحوبةأو،الحركةالآليةالدحمالاتتضغط

ومن.التزفيتقبلوثابتةمتراصةلجعلهاالأرضجرار،

الألممطوانةوذاتالملساءا،الدحا:الدحالاتأنواخ

والأسطهوانية.الإطاراتالمتعددةالدواليبوذات،الفولادية

إلىالصخرفتفتتالكارةأوبالجراشةالمسماةالآلةوأما

أما.الرصفموادصنعفىليستخدمحصىأورمل

الرملفتخلطالإسمنتوخلاطاتالأسفلتخلاطات

انظر:والبناء.الرصفموادلصنعمإلإلحسمنتوالحصى

الطريق.

الدعاماتفتدقالخوازيقمدقاتالمسماةالمعداتأما

وتستخدم.الأرضإلىالأخرىوالمنشآتالأبنيةاتدعماالتي

فىتوضعالموجهاتتدعىموجهةمساراتالالاتهذه

لتقعوتترك،الموجهبقمةالمطرقةوتتصل.الخازوقإطار

المبانى.تشييدانظر:.الخازوقعلى

لإعادةوالأرصفةالأبنيةلهدمتستخدم.الهدممعدات

طاقمويستخدم.أخرىأغراضفيلامشحدامهاأوالبناء

تعلقحيث،الجدرانلتحطيمفولاذيةهدمكرةغالباالبناء

ويمكنالبناء.نحووتدفعرافعةحفارةبطرفال!صةهذه

علىتلقىأنصغيرةحوازيقمدقةعلىمرفوعةقةلمص!إ

فيمكنالصلبةالأشياءأمالكسرهما.والرصيف!الأرضية

المثاقبأوالملفغوطالهواءقبمثلومعاطةتكسيرها

تملأثقوبحفرفيالمثاقبهذهتستحدمكما.الأحرى

جسور.أوكاملةأبنيةلتهديملالمتفجرات

علىيطدقعسكرياصطلاحالحربيةالمعداى

الجيوشولمعظم.الحر!آلاتوجميعوالذخائرالأسلحة

بتوفيرتقومإداراتالجويةوالقواتالبحريةوالأساطيل

والذخائرالأسلحةبتصميمتقومكما.الحربيةالمعدات

مصطلحيتضمنكماوتوزيعها.وإصلاحهاوصنعها
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هذهتصنيعفيالمستخدمةالأدواتالحربيةالمعدات

وصيانتها.المعدات

.السلاح،الذخيرة:أيضاانظر

وأقطارالصينفياصعتخدمتقديمةعدأداةالمعداد

الجمعفىالمشعمالهايمكن.حسابيةعملياتلإجراءأخرى

المربعجذورعدأو،القسمةأوالضربأوالطرحأو

منأعمدةعلىيحتويإطارمنالمعداديتكون.والمكعب

أسلاكعلىأعداداتمثلالتيالخرزاتتنظمالخرز.حبات

بالإطار.موصولةضيقةخشبيةقضبانأو

المعداد.يستعملونوالرومانالإغريققدماءكان

لوحةتعنيالتسميةوهذهسوانبانالصينيالمعدادويسمى

خرزمنأعمدةالحقيقيالصينيللمعداد.الحسابأوالعد

فوقخرزتانعمودلكلبمعرضيبقضيبمفصولة

منخرزةكلتمثل.تحتهخرزأتوخمسالعرضيالقضيب

منخرزةكلوتمثل،وحداتخمسالعلويتينالخرزتين

.واحدةوحدةالتحتيةالخرزات

،6!اإة،ور،ى81!إ،.

لى،-!حضخش!،.

؟!.!!.كبم..!!.كمكبم.!لأو.ور،3،

ويمثل،الاحاديةالأعدادأليمينإلىالأولالعموديمثل

المئوية،الأعدادالثالثويمثل،العشريةالأعدادالثانيالعمود

إلىواحدمنالأعدادالآحاديةالأرقامعموديمثل.وهكذا

بالعددقيمةالعرضىالقضيبتحتخرزةلكل.تسعة

بخمسةقيمةالعرضيالقضيبفوقخرزةولكلواحد،

منالأرقامالعشراتعموديمثل.مراتءأوالواحدأمثال

العشراتعمودفيتحتيةخرزةكلتمثل.9.إلى01

خمصرفوقيةخرزةكلوتمثل،مرات01أوواحدةعشرة

إزاحةطريقعنالمعدادفيالعدديمثل.ه.أيعشرات

العرضي.القضيبناحيةالمنالممبةالخرزات

تمإلمعدة.الهضميةالقناةمنالمتسعالجزءهيا!6

وهيالأمعاء.المريء؟انظر:.الدقيقةوالأمعاءالمريءبين

أكثروعندالإنسانلدىبالكيسأضمبه،بسيطعضو

المجترةوالحيواناتوالأغنامالأبقارفعند.الحيوانات

أكثروهي.حجيراتثلاثعلىااحدةتحتويالأخرى

الحيوا!.المجتر،انظر:.الإنسانمعدةمنتعقيدا

العلويالأيسرالجانبفيالناسأكفر2،لدالمعدةتقع

وتنفئبالمريء.العلويالبطنطرفويتصل.البطنمن

العلويالطرفوهوعشر،الاثنافيالسفلإءالبطننهاية

تخضيجعلهاوهذا،عضليعضوواممبطن.الدقيقةللأمعاء

الطعامكميةحسبشعكلهاوتهيئمحتوياتهـطوتخلط

لحواليالبالغالمتوسطالإنسانمعدةوتتعهحع.تحتويهالذي

آخر.إلىفردمنزختلفالمعدةأنغيرلتر،

يمكنص،للطعاممستودعاالمعدةتعملا!لعدة.عمل

منببطءالطعاموينتقلواحد.وقتيكبيرةوجبةأكل

.الطعامهضمعلىأيضاالمعدةوتساعدالأمعاء.إلىالمعدة

لتزليقمخاطيةمادةالمعدةجدرانعلىغددوتفرز

وإنزيمالهيدروكلوريكحمضأخرىغد.دوتخرج.الطعام

ومادة،الطعامهضمفيللمساعدة)هضمين(الببس!ت

12.بفيتامينامتصاصتسهلالضمنىالعاملتسمى

المجهرية-الأحياءمنكثيراالهي!.روكلوريكحمضويقتل

.الطعامفى-البكتيريامثل

إلىفتحيلها،والعصاراتالطعامالمعدة،عضلاتتحرك

السائلالعضلاتتدفعثم.الكيموسيس!ىسائلمعجون

العضلاتانقباضمع،للمعدةالنهائيةالمعويةالبوابةنحو

تسمىالتيالانقباضاتهذهوتحدث.دائريةبحركة

إلىالمعدةأعلىمنوتبدأ،ثانية02كلالتمعجيةالموجات

المريء

أ-!!

أإبم!اإلمئمأإأأ

يوضح،.اللاتيخيالحرفإلىشكلاتكودماأقربالإنسانمعدة

والطبقات،المعدةيكسوالذيالمحاطيإكمتساءاالمقطعيالمتمكلهذا

لجدرانمكا.التلاثالعضلية
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فتحةحولدائريةعظمةوهي،البوابيةالمصرةوتحفظ.أسفل

ترتحيثمسائلا.يصيرحتىألمعدةافيالطعامعشر،الاتنا

عشر.الاثماإلىالمرورللكيموسفتتيحالبوابيةالمصهرة

العاديةالأوقاتفيأجدءاإلىأطعدةاتحركعمليةوتميل

فإنما،مضطربةمعدتهمأنأصاسايقولوعمدما.الطعاملتناول

هذهتشتدوأحيانا،.أضمعجيةاالموحاتهذهإلىيشيرون

الجزءإلىألمعدياالحمضرعصارةتدفعإنهاحتى،الحركات

تصيبأوتثير،أنالمعدةلسوا،ويم!شالمريء.منالأسفل

.الحرفأن:انظر.حرقةفتحدثالمريء،بطانةأضرربا

.المعدةدخولهبمجردالماءبمرورالبواليةالمصرةوتسمح

أ!ةحاففي.بالطعامالمعدةاحتفاظفترةطولويتفاوت

فيممهالمعدةتفرعأخاساأكثريتناولهالذي،الختلطالطعام

.ساعاتخمسإلىثلاثغضون

الذيأجبس!تاإنزيمهيالمعدةتفرزهاانتيوالإنزيمات

هور،اشي!تإنزيمتفرزكما،الل!تويخترالبروتيناتيهضم

عندشقصأمهمامحن!%اضدكاوربما،أسل!تايخثرأيضا

اليبازصكبيرةكمياتأيضاالأطفالوعخد.الأطفال

.المعدةفيالدهونهضمافييساعدإنزيموهو،المعدي

ضرورية،وظائفعدةتؤديالمعدةأنمنالرغموعلى

الساسمنكثيرويعيعث!.ل!حياةجدامهمةأجعسصأنهاإلا

بسببكليا،أوجزئيامعدهمأ!تزاأدبعدطيبةحياة

أغرح.اأوالسرطان

أخيدروكلوريكالحمضيم!ش.الهفحميةالقروح

التيالأنسحةشيتنحرأنالأحرىالهاضمةوالعصارات

يعوضروعادةأعا.المجاورةالأعضاءواالمعدةبطانةتشكل

فيأنهغيرتآكلها.نسبةبنفسرالأنسجةاهذهعنالجسم

يمكنكاأكثربمسرعةالأسمجةتتآك!الحالاتبعض

.المصابأ!ضواشيتقرحاتفتحدثتعويضها،للجسم

نأالهضميةالقروحتسمىاختيالتقرحاتلهذهويم!ش

مزمنة.معديةآلاماتسبب

فنرحةهما،نوعانشيوعاالهضميةالقروحأنواعوأكثر

منعادةالمعدةقرحةتحدثعشر.الاثناوقرحةالمعدة

منأحياناوتشج،الأنسجةتآحسلضدأطعدةامخاعةضعم!

.المعدةبطانةيثيرأنيمكنالذي،الأسبريناتناولكثرة

يصي!أنأيضاالكحوليةالمشروباتفيللإسرافويمك!

فيعشرالاثناقرحةوتسشأفيها.تقرحايسببر،المعدةبطانة

وتنتىعشر.الاثظالمسمىالدتيقةالأمعاءمنالعلويالجزء

أطحمض.المعدةإفرازشيالإفراطعنالأحياناأكثرفي

ومضاداتالحموضةبمضاداتالعلاجويعساعد

منيخفف!وقد،الحمضإفرازتحفيضعلىالهيستام!ت

الإجهادعلىالسيطرةوتقل!!.الهضميةالقروحآلام

لأنعشر،الاثنالقرحةالإصابةاحتمالاتمنالانفعاشي

الصورة،القرحهانظر:.الحمضإنتاجيستحثالإجهاد

.الإنسانجسممقالةفيالأبعادثلاثيةأسشفافةا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الهضميةالقماةالحيوارا!عدةالتها!

الحيوانالمجتر،العتيادالتقيؤ

لمعدةامسفاراءا!دااحصمياالحهار

والمقادير.ال!عدادمنلمجموعةأممصايعدعددالمعدل

هووالمتوسطاللتوسط.أنهعلىاتمعدلالناسويستحدم

عددعلىمقسوماالمقاديرمنمجموعةجمعحاصل

هو4دالمتومعطأوالمعدلفإن،أ!المثا!مبي!وعلىالمقادير.

ويمكن.خمسةعلى03قسمةنتيجة6هو8و7و6و

والعددالأعداد.منلمجموعةنمطيةأخرىأعدادت!صنأن

وفقاقسمينإلىأعدادعةمجمويقسمعددهوأ!مميطا

علىيظهرالذيالعددهوأ!تيرة()االمنوالأحددوا.أطحجم

مجموعة.شيت!صاراأ!ضرنحو

الإحصاء.،الوتيرةبمالوسيط،المتوسطأيضا:انف!إ

الأيض.انظر:.الأساسيالأيصمعدل

.والوفاةالولادةمعدلاتالظر:.الولمحاةمعدل

)حدود(.الرضيعبمالنسلتنظيمانظر:.الولادةمعدل

للتغيراتمهمةمقاييسوالولمحاةا!لادةمعدلات

الصحة،نواحىمقارنةوسائلتواضعلىتساعدأحسكانيةا

وأ،أخرىإلىمشةمنأحرىس!!انيةمعلوماتو!صدأ!ك

قياساتأنواعوأبسط.أخرىمجموعةإلىجموعةمن

سنةفيالوفياتأوالمواليدعددهو،أ!فاةاأوالولادةمعدل

الطبيعيالولادةفمعدلشخص.أ؟...دكلمعينة

ل!!ولادة27حوالي،المثالمعبيلعلىأجمعللعالم

وفاة11حواليالطبيعيالوفاةومعدلشحص،000.1

فيهايتساوىالتيالحالةوتسمىشخصر.000.1لكل

السكانى.النموانعدامالوفاةمعدلمعأ!لادةامعدل

فمثلا،أخرىبطرقوالوفياتأ!لاداتاتقارنأنويم!ش

عمرفيالنساءبعددأ!لاداتاعددالخصوبةمعدليقارن

ولاداتعددبالعمرالمحددةالولادةمعدلويقارن.الحمل

نفسفيللنساءالكليالعددإلىالنساءمنمعينةعمريةفئة

العد!الر!عالأطفالوفياتمعدلويقارنالعمريةالفئة

منالاولىالسنهخلالالمتوفينالرضعللأطفالالكلي

حية.ود!دةألم!إلىعمرهم

نسبةبمالسكانعدد،النسلتنظيمأيضا:انظر

الحيوية.الإحصاءات،الجنس



)سليكاتوؤلمسبارهورلبلندمنصغيرةقطععلىتحتوي،الجرانيتمنكبيرةقطعة.اللعادنمنتتكونور

)يسارا(.الصورفييرىكما،محفردةلصورةالمعاددهدهوتظهروميكا.ومروصيوم(
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لبلمدهور

الأأسم!يوم()سليكاتفلسبار

رتز(اكو)مرو

!علىن

تستقر.الأرضعلىشيوعاالصلبةالموادأكثرد!

منالمؤلفالصخرمنطبقةعلىوالمحيطاتالأرضت

س!إلأرضعلىالموجودةالصخوروجميع.ن

متناهيةقطععلىتحتويالتربةحتى.معادنعلىب

المعادنتوجدكماالصخور.منتفتتتمعادنمن

والمريخ.والزهرةوعطاردالقمرسطوح

الملإلصخريمثلشائعةموادالمعادنمضمن

الذهبمثلنادرةومواد،الرصاصأقلامافيت

0003منيقربماويوجد.الكريمةوالأحجارسة

ويبقى.فقطمائةنحومنهاالشائعلكن،المعادنن

علىالعثورمنأصع!الاخرىالمعادنمعظمعلى

منكبيرعددلصناعةالمعادنأ!اساويستخدم

لأقلامالجرافيتيستخدم،المثالسبيلفعلى.المنتجات

سمالمعوالتلكومسحوق،التلوينوأقلام،الرصاص

منالمصنوعةالأخرىالمنتجاتوتتضمن.التلكمنصنعه

الكيميائيةوالموادللزراعةالمخصبةوالموادالإسمنتالمعادن

للصناعة.

مادةدلأيمعدنمصطلحالناسمنكثيرويستخدم

والغازوالنفطالفحممثلالأرضباطنمنمستخرجة

معينةموادوهناك.معادنليستأنهاءح-والرملالطبيعى

يطلقوالفوسفور،والحديدالكالسيوممخلوالماء،الغذاءفي

الذينوالعلماء،المعادنخبراءلكن.معادنأيضاعليها

كذلك.منهاأيايعتبرونلا،،دنالم!بدراسةيهتمون

ث!

كا4
س+*

كا
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لحاس.حلا33ح34بورنيت

أرحوالية.ررقاءدلطحةأحمر

يتملح..3الصلابة

يحد!.سودأ.!4033جنيتيتما

معنطكيسا.بوصثهيعملالمعمطيس

شعلح،لا5.6.-5.5الصلابة

سودأإلىحمرأ.ا+20روتايل

الصلابة6.جوهريةلمعةمع

تحفب..5.6

يحلروأصنر.سحاسول!أ.3ح32النحاسكبريتيد

يتفلح.لا.53.4الصلالةمحضرا.أسودشريطا

لا،ورقائقحبيباتصفراء،شدرات.دولذهب

لايتفلح.5.2-3.الصلاسةيتلطح.

شاح!.لحاسىأصفرالغبىذهب32!3.البيرايت

-6الصلاطأحضر.إلىبمياأسودشريطايحلرو

شفلح.ل!.5.6

الأسود.إلىيتلطح،فصيأبيض.!ولالففسة

تحملح.لا5.2.3-الصلابة

الصلابة.بنيةلبقعأحمرلحاس.ولحنحال!

يتثلح.لا.5.23

الصلابة.دهنيملمسه.فولاديرمادي.حجرافيت

ورقائق.أقراصهيئةيتمبكللى.2أ

إلىالحد!صعيرولروريأ!فر3.ح3بيروتيت

يتفلج.لا.5.35.4الصلابةالمعسطيص.

بية.بلطخةرماديةأعمدة233؟3.ستبنيت

واحد.اتجاهفىتحملح.2الصلالة

4!ة

!

ة



بةلصلاا0قزرأ.حول7(شأ30)2(0+)2يتزورأ

.انتظامبعيريتفلج.5.3-4

وأأبيضأواللونعديم)403(!!ا.02+2.الجبس

إلىيتفلج.2الصلابة.بنيإلىأصفرأورمادي

صفالة

.ورديإلىأبيضاول(غ(.)80343البوتاسيومفلسبار

اتجاهيريتفبفي6.الصلابة.أبيضشريطايحلف!

قائمة.زاويةفى

بةلصلاا.ويحترقيخصهر.صفرأ.3كبريت

.انتظامبغيريتفلح5.1.5.2

لمعالىإلىترابي،غامقأحمر3!+.الزئبقيككبريتيد

تحفلج.لاأرضيتكوين.2.2-5الصلابة.معدني

بةلصلاا0سعلاخفرأ.راح2(ح)30(2)+هملكيت

التظام.بعيريتعلح.53.4

يتفلج.لا"7الصلابة.زجاجيةللورات2031.مرو

وذشاحبأحضر؟!الاأ.2)+ه()130314(تلك

أضاصإلىيع.5.1-أال!حلابة.دهميملم!

ئق.ورقا
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حصراءمكعسات2!!ا.فلوريت

.4الصلالة.سةأرحواأوررقاءأو

.اتجاهاتأربعةشمبفى

،اول(12)ول10133)0()+ه2مسكوفيت

نجعلح52.3.الصلأ!ةاللور.عدبم

لق.ورظأفراصإلى

الاا.،4(ح30)يتساوكرورود

.4-5.3الصلابة.وردي

يتفلج..الوجوهمتعدد

قراصأ.ع؟(4007)ولفنيت

الصلابة.لرتقاليةصفراءمربعة

.أقراصإلىيتفلج.3

لأىلأبز:؟؟اح-
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المادةإلىليشيرمصطبمعدنالمعادنخبراءيستخدم

فيالمعدنيوجد-أ:التاليةالأربمبالخواصتتمتعالتي

لاالصناعيالماسلكن،المعادنمنالطيعيفالماس.الطبيعة

حيةتكنل!اموادمنالمعدنيتكون2-.كذلكيكون

سبيلعلىالطيعيوالغازوالنفطالحجريفالفحمأصلا،

الحيواناتبقايامنتكونتلأنهامعادنليحستالمثال

أينمالفسهالكيميائىانتركيبللمعدن3-.أضباتاتوا

اشم!عيناتالأنمعدناليسمثلا،فالرملوجد.

تركيباتلهاالعادةفيمختلفةأماكنمنالمستخرجة

نس!تبىالمعدنذراتتترتب4-.مختلفةكيميائية

.البلوراتتسمىصلبةوحداتوتكون،منتظم

معدن!تليساالحليبفيالموجودانوالفوسفورفال!!السيوم

بلور!ن(.)أومتبلورينوليسا،سائلفيمذابانلأنهما

المعادنعلىالتعرف

وملمسها.مظهرهافىبينااختلافأالمعادنتختلف

زجاجيةشبهسطوحلها،والماسالمرومثل،المعادنفبعض

ودهنية،معتمةتبدووأخرى،الختلفةبالألوانتتلأالأ

تثليمأوخدشعلىالقدرةلهاالصلبةوالمعادن.الملمس

والجبس،التلكمثلمنها،الرخوةأواللينةأما.اشجاج

ميزاتأربعوهناك.الأصبعاظفرلوساطةخدشمهافيم!ش

)الانشقاق(التفلج2-البريق-أ:وهيللمعادنرئيسية

.اللون-4الصلابة3-

وأفلزاكانسواء-بريقللمعدني!ضنربما.البريق

أصفلز.امث!!تلمعفلزيبريقلهاالتيفالمعادنلافلز.

والإيلمنيتوالذهبالجاليناالمعادنهذهمثلوتتضمن

الصخورفييوجدأخيتانيومواالحديدأكامميدمن)خام

فيتتغيرفهيفلزيغيربريقلهااشتىالمعادنأما(.البركانية

لؤلؤي،سفحالهوالتلكزجاحيايبدوفالمرومظههرها.

بالطينوشبيهةمعتمةتظهرالزئبقيككبريتيدأنواعوبعض

.أخرىإلىعينةمنما،معدنبرلقيختلفكما.الطفلأو

وليعم!لامعفلزيبريقلهمثلا،الزئبقيككبريتيدفبعض

معتما.بريقا

صغيرةقطعإلىالمعدنتجزؤهو)الانشقاق(.التفلج

اتجاهاتعددفىالمعادنوتختلف.منبسطةسطوحلها

تتجزأفالميكا.سطوحهابهاتنبسصأالتياشواياوفيالتجزؤ،

)الملحأستوالها.رفيعةرقائقوتكونواحدباتجاه

مكعباتإلىويتكسرتشققاتجاهاتثلاثةلهالصحري(

هرما.مكونااتجاهاتأربعةإلىيتجزأفربماالماسأما.دقيقة

بترتيب،تتجزألاأعوارتز(،)االمرومثل،الأخرىوالمعادن

منتظمة.غيربسطوحصغيرةقطعإلىتتجزألكشها

محاولةطريةطعنالمعدنصلابةاختباريتما.الصلابة

اللين.المعدنيخدشالصلبفالمعدنآخر.بمعدرخدشه

هذاعلىاعتماداأطصلابةمقياساالمعادنخبراءويستخدم

خبراءمنوهو-موهسفريدريكالألمانيالتكروقدالمبدأ.

وفقاالصعلابةمقياسويضم.بم1822عاممقياسا-المعادن

صلابة،الأكثرإلىليونةأ،قل1منمعادنعشرةلموهس

ال!خرىالمعادنصلابةوتقاس.أ.إلىأمنرقمت

مقياسبمعادنتنخدشأوتخدلقكانتإذامابتعيين

2(،)رق!االجبستخدش!،المثالسبيلعلىفالجالينا.موهس

لموه!ىوفقاالصلابةلدري!

ولقاالموحودةبالمعاددبحدشها!عدنصلالةاحتارف.ال!ثائعةالتعرفاختبارات

يخلف(الوسطى)الصورةالسحوقلولىاحتبار.الجدوأ!!ىالحوصحموه!،طقياس

بالأصئ.التريطوبمسحخمتسصييحر!ىع!ا!لزاالكالتمرويحكأحمر.شريطا

رهضائق.إلىشفلحالميكاأدح!!دي،قوالصإلىالحلسيتيتملجاليسار(،)إلى
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وعليه3(.)رقمالكلسيتبوساطةخدشهايتمولكن

صلابةبينوسطابالتقريب5.2-الجاليناصلابةتكون

صلابةلهاالإنسانأصبعوظفر.والكلسيتالجبسمنكل

.2حوالي

تتأدفالتيالموادعلىالمعادنبعضلونيعتمداللو!.

والاحمر،للإيلمنيتالأسودفاللون.البلوراتمنها

السربنتاينلحجرالأخضرواللونالزئبقيكبكبريتيد

منتنتججميعها(المائيةالصخريةالمغنسيوم)سليكات

الأخرىالمعادنأما.المعادنلهذهالكيميائيالتركيب

بها.الموجودةالكيميائيةالشوائبمنألوانهافتكتسب

ولكنلها.لونلا،المثالسبيلعلىالنقيالمروفبلورات

المروبلوراتفيأخرىموادمنضئيلةكمياتوجود

وأأخضر،أووردياخفيفالوناالمروتكسبأنتستطع

أسود.أحياناتحعله

علىالتعرفيتمربما.الأخرىالتعرفاختبارات

فالذهب.العاممظهرهاأوهيئتهابوساطةالمعادنبعض

هيئةعلىالماسيوجدبينما،لثمذراتهيئةعلىيوجد

حبيباتهيئةعلىيوجدأنفيمكنالملحخامأما.بلورات

كما.كبيرةكتلهيئةعلىأوالبلوراتمنمجموعاتأو

.أليافأوعروقهيئةعلىالسربنتاينأصعبستوسيوجد

وأملمسهابوساطةعليهاالتعرفالمعادنخبراءويستيم

بملمسيتمتعانوالسربنتاينفالتلكرائحتها.أومذاقها

بينما،المذاقملحيةالملحوخامالإبسومايتأما،دهني

والكاولينيتحلو.مذاقوالميلانترايتالبوراكسمنلكل

ترابية.رائحةذو

علىللترفا!لعدنمسحوقلوناختبارويستخدم

خشنةصينيخزفصفيحةعبريحكفالمعدن.المعدن

إلىويحولهاالمعدنمنقشرةيطحنالحكوهذابيضاء.

الصفيحة.علىملوناشريطاوراءهويخلف،ناعممسحوق

لوننفسلهيكونلااللونيالشريطهذافإنالغالبوفي

يتركالأسودأوالمحمرالبنياللونذوفالهيماتيت.المعدن

النحاسكبريتيديخلفكماأحمر.شريطاحكهبعددائما

.بالخضرةمشوباأسودشريطاأصفر،معدنوهو

يمكنالتيالكيميائيةالاختباراتمنالكثيروهناك

هذهأبسطأحدويجرى.المعادنعلىللتعرفاتباعها

علىمخففدافئحمضيمحلولبصبالاختبارات

مجموعةإلىتنتميالعينةكانت،الحمضفارفإذا.عينة

معادنعلىالأمثلةومن.الكربوناتتسمىالمعادنمن

وتحتوي.والدولميتوالأرجونيتالكلسيت،المجموعةهذه

إلى،والأكسجينالكربونعلىبنائهافيالمعادنهذه

المحلولصبوعند.أخرىكيميائيةذراتجانب

هيئةعلىالكربونأكسيدثانيغازينطلق،الحمضي

فيالاختبارهذاعملويمكن.الحمضمحلوا!فيفقاعات

آخراختباروهناك.كحمضالخلباورخداموذلك،المنزل

المعدنمنصغيرةقطعةطحن!محيث،اللهباختبارهو

بنزنلموقدالهوائيةالثقوبقاعدةقربيوضحمسحوقإلى

اللهب.إلىأعلىالمسحوقالهواءتحملثمومن،المشتعل

.المعدنعلىدالألوناالمسحوق!سبباللهبويكتعسب

المعادنداخل

مختلفة.أحجامذاتالبلوراتتبدو.ا!لعد)طبلورات

وأ(اللونأخضركريم)حجر،الضخمةالبريلفبلورة

بلورةبينماأطناناتزنربما(الألومنيوم)سليكارتالفلسبار

دراستهاتممعبأنهحتىجدا،،!حغيرة()الطينالكاولين

هيالبلورأتفكل،الحجمعنالنظروبغمنه!المجهر.تحت

منمجموعةالبلوراتأنأيالشيء.نفسالأساسفي

منتظم.نمطأو،!ذجفيمرتبةالذرات

تتخيلأنعليك،البلورةبداخلماتتصورولكى

فالحجرة.البلورةذراتمنتنشأأوتفصونالتيالحجرات

الحجرةهذه.نحاسذرة41منتتكونالنحاسبلورةفي

منوكلوسقفها،أرضيتها،منأويةأكلعندذرةلها

هذهمنالعديدمنتتألفالنحاسبلورةأ.الأربعةجوانبها

فوقإحداهاومرصوصة.جنبإلىجنباالحجرات

أماكنفيالنحاسذراتفيالحجراتوتشارك.الأخرى

الحجراتهذهمثليسمونالمعادنوتخبراءمعا.اصطفافها

بنيوية.خلايا

.الذراتمنأكثرأونوعينمنالمعادنمعظيأوتتألف

الصوديومذراتمنالملحخاميتألف،المثالسبيلعلى

الذرأتنوعيصلقدأخرىمعادنوةيالكلور.وذرات

.معقدةبصورةبعضمعبعضهاا!رتبةذراتخمسإلى

وبعضها،أربعةمنبدلأجدرمشةلهايةالبنيمالخلاياوبعض

الخلاياشكلفىألاختلافهذامثلويؤ،ي.مائلةجدرله

.المعدنبلوراتشكلاختلاؤطإلىالبنيوية

الذراتتربطكهربائيةقوىهي.الكييميائيةالروابط

الأيونيةالرابطة:الكيميائيةالروابطومن.البلورةفيمعا

إلىإلكتروناتهامنبعضامعينةذراتإعثلاءمنتت!صنالتي

الكيميائيةالرابطةهيالأيونيةوالرابطة.أخرىذرات

منالتساهميةالروابطوتنشأ.المعادنفيشميوعاالأكثر

الروابطوهذه.الذراتمنالمتكافئةالإلكترونيةالمشاركة

وفي،الماسمثلمعادنفيوتوجد-خدا،قويةالتساهمية

الكيميائيةالروابطوتضم.الكربونصنملىالمحتويةالمركبات

هذهوتعتحد.فقطمواضئمحددةفىمعاأكثرأوذرت!ت

الإلكتروناتعددوعلى،الذراتح!شمعلىالمواضع

يعتمدبدورهفهو،الوحدةخليةوحجمشكلأما.الرابطة
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المعادنفيالذراتءترتيبكيفية

!-2،!ك!بهجبم

فيبر?ص----كأ--3-!كا-3؟"!ء-س!!؟!

إفي،*حليةكلوتحتوي.الجوانبرباعيةالشيويةالخلاياللاينمنوتتألفجوأنبأربعةلها(،اليمين)إلىأعلىالللح(خام)أوهاليتيلورة

وهوأ4الشكلىالمتماثلىالبلوريالحظامإلىالهاليتمعدنويشمي)بالأررق(.كلورذرة31و)بالأسود(صوديومذرة41علىالولسط!

تبينتخلإأ)خطوطمحاورثلاثةيتضمناليسار(،)إلى،الشكلالمتماثلبالنظامالخاصوإلمحططالمعادد.جميعلهاوفقاتصسفأفظ!سبعة

.البلوراتا!حوتتبعهاالتيالأتحاهات

أكصجينذرة12ع!تحتويالوحوهسداسيةحجرة(الوسط)في،البيويةحليتهاوتكور.أسجوهاسدالميةأليم!ت(،)إلىاليا!وتبلورة

محاور.أربعةولهاليسار(،)إلى،أسجوهأالسداسىالنظامالياقو!يتبع(.)بالأزرقألومنيومذرات6و)بالأسود(

الحجمفىتكونأنيجبالجديدةوالذرات.المنبسطةمعبعضهاترتبصأعندماتأخذهااشتيالدراتمواضععلى

منالمناسبالعددتملكأنويجب،المخاسب.الرابطةانظر:.بعض

البلوراتفىوتتلاءمتتناسمقحتىاشابطةالإلكتروناتهذاويوضح.الذراتلينالروابطجميعقوةتتكافألا

النامية.فإنوعليه.البلوراتلعضتفلجالرابصةأقوةفيالاختلاف

دراسةفيأهميةذاتتعد.وتركيبهالملعدنمكوناتعلىوضعاالضعيفةالروابطتأخذعندماالتفلبحدث

،البلورةنوعنفسلهاالمعادنفبعض.المعادنوتصنيفوعندما.الانشقاقأوالتفلجمستوىيسمىالسطحطول

تؤأسفها.التيالذراتمننكثرأأوذرةفيتختلفلكسهاالضعيفةالروابطفإنالمستوىهذاطولع!البلورةتقم!!

منمؤلفةأصعامسيةبلورةله(الزيتوني)الزبرجدلأوليفينقسط!حعنكاشفة،رةالبا!تنشطرلذلكوتبعاتتحسر،

تتراصأنوالمغنسيومالحديدذراتمنلكلويمكن،ذراتمستو.

مننوعينهناكفإنلذلكونتيجة.البلورةهذهفيالسوائ!!.فيالمعادنمعظمتنمو.المعادنتنموكيف

ذراتعلىيحتويالذيالفور!شيريت:الاوليفينيسمىسائلفيالبلوراتبعضتنمو،المثال!عبيلعلى

ويصفالحديد.ذراتعلىالمشتملوالفاياليت،المغنسيومالحارةالمادةهذهتحتوي.الأرضداخلعميقاالصهارة

ولكنالتركيبنفسلهاالتيالمعادنالمعادنخبراءالمعادنمنهاأفتتأالتيالذراتأنواعجميععلىجدا

شكليا.متماثلةبأنهامختلفةمكوناتهاترتبصأالذراتبعضفإن،الصهارةتبردوعندما.الأرضية

،الذراتنوعنفسمنالمعادنبلوراتبعضوتتكونالبلوراتهذهتنموالصعغر.بالغةبلوراتمكونةببعض

بعضهاالذراتبهاتترتبأخياالطريقةشيتختلف!أممنهاالخارحيةالبلوراتسطوحإلىالذراتمنطبقاتلإضافة
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كلاهماوالجرافيتالماس،المثالسبيلعلى.بعضيم

وهو،الماسفىالكربونويترابط.الكربونمنمؤلف

الكربونأما.قويهيكلشكلفي-معروفةمادةأصلب

ويستخدمالكسر.سهلةرقائقفيفيرتبطالجرافيتفى

المعا!نلوصفالألكمالمتعددمصط!المعادنخبراء

مختلفة.تراكيبذأتولكنهاالمكوناتنفسلهاالتى

المكوناتعلىاعتمادا-المعادنطوائفغالبيةوتتضمن

والهاليداتوالكبريتيداتعرالعنا-والتركيب

الفوسفاتووالأكاسيدوالكبريتاتوالكربونات

لأنهاخاصةأهميةلهاالسلإشاتوطائفة.والسليكات

قشرةفي-للحجمتبعا-المعادنمن59%نسبةتؤلف

فصائلإلىالمعادنمجموعاتوتقسم.الصلبةالأرض

وهذه.معدنلكلالكيميائيالتركيبعلىاعتمادا

لهاالمعادنمنمجموعاتمنمكونةبدورها،الفمائل

.أعمنافإلىأيضاالمجموعاتوتقسم.التركيبنفس

المعادنبعضتتفلجلماذا

.الكربونذراتمنتطبظمنيتألف،أعلاه،الجرافيت

وتكون،ببعضبعضهاالطبقاتالضعيفةالروابطوتمسك

أقراصإلىالبلورةوتشمطر(.الأسفل)إلىالتفلجمستويات

.المستوياتهدهطودع!

قويةبرابطهة

ا%%-ضمعيفةبط!را

التمبمستوى

ئاريخيةنبذة

الأولىالموادبينمنالمعادنكانت.المبكرةالدراسات

المصريةفالرسوماتبوصفها.وقامالإنساناستعملهاالتي

الأسلحةفيالمعادنالممتخدامبينتلمشةألافخمسةمنذ

كتبوقد.الدينيةوالمراسمالمناس!!اتوفيوالحلي

فيالمعادنعنقصيرةمقالةثيوفراستساليونانيالفيلسوف

علماءكبير،بلينيكتبكما..مق003عامحوالي

وذلكوالجواهر،والأحجاروالخاماتالمعادنعنروما،

تمالمعادنعنأخرىكتاباتوهناك.م77سنةحوالي

الكتاباتهذهوتتضمن.الألمانال!لمماءقبلمنإنجازها

عنوكتاباأم()262ماغنسلألبرتوسالفلزاتعنكتابا

أم(.55)6أجريكولالجورجيود!م!الفلزات

فيبدأت.المعادنبلوراتعلىالعلميةالدراسات

أوضح،م5661عامففى.الميلاديالسالكلثرالقرن

التيالمعدنيةالكراتأن،هوكروبرتالإنجليزيالعالم

الشب.حجربلوراتشكلتأخذمختلفةبطرقتتراكم

نيكولاوسالدنماركيالطبيبوجد.(ام966عاموفي

متطابقةتكونالمروبلوراتوجوهوجمتالزواياأنستينو،

مختلفة.أشكالأتأخذالبلوراتأنرغم

منكثيراالعلماءدرسعشرالثامننالقمأواخروفي

لبلورأتالداخليةالبنيةدراسعةعلىاهتهإمهموتركز.المعادن

مختلفة.أشكالأتتخذتحعلهاالتيوالأممبابالمعادنهذه

إلىدوسميلروميه،الفرنسيالعالمذهب،أم772عاموفي

فقطوقبولهتفسيرهيمكن-ذكرهالسابق-مشينواكتشافأن

ومكدسةمتطابقةوحداتمنمؤلفةالبلورأتكانتإذا

القرنثمانينياتوخلال.منتظمةبلىيقةبعضمعبعضها

بمتابعةأويهرينيهالفرنسيالعالماهتمالميلاديعشرالثامن

اسمعليهاوأطلق،المعدنيةالوحداتهذهعلىالدراسة

عشرالثامنالقرنثمانينياتوفيالتكاملب".الجزيئات

الواضحةوالتصورأتالأفكارتطويرالكيميائيونبدأالميلادي

آنذاكالمعادنخبراءتيقنلهذا.أكيميائيةاالعناصرطبيعةعن

تركيبيزالماولكن،كيميائيةموادمر،تتكونالمعادنأن

.مفهوموغيرلديهمغامضاالمعادن

قدمت،العشرينالقرنخلال.العشرونالقرن

الداخليةالبنيةلدراسةالأساسالسينيةالأشعةدراسات

ماكس،الألمانىالعالمأرسعلأبم،219عامففي.للمعادن

كبرشيدبلورةعلىالسينيةالاشعةمنصغيرةحزمةلو،فون

العسطوحعبر)انقسما(انكسرالشعاح!هذاأنإلا،الزنك

ذراتأنالتجربةهذهاظهرتوقد.للبلورةالمنبسطة

معبعضهايترابطرقائقفيمعامرتبطة،الزنككبريتيد

توصلكاثلةتجاربخلالومن.صرجنةزوايافيبعض

الخلايافيالذراتترتيبكيفيةمعرفةإلىمؤخرأالعلماء



مونيلمعدن476

الخلاياهذهترتيبكيفيةمعرشةإلىوكذلك،البنيوية

العشرينأسقرناثلاثينياتوفي.البلوراتفيبدورها،

منكثيرووصفدراسةفيالسينيةالأشعةالعلماءا!شخدم

الختلفة.المعادن

التغيرإلىالمعمليةالأجهزةتوافرأدىالأيامهذهوفي

بالسبرالدقيقفالمحلل.المعادندراسةفيالمستمر

تغيراتقياسلاستطاعته،بالحاسوبالمتصلالإلكتروني

ا!لسحمجهرأما.مفردةاجملورةالكيميائيةالمكونات

حجمهامث!!المراتآلافالبلوراتيكبرفهوالإلكترونى

الذراتانعكاساتتصويرالعلماءاستطاعوقد.العادي

نوعمنإلكترونىمجهرلاستخداموذلكوالجزيئات

ملاحظةأمحلماءابمقدورأصبحذلكعلىوبناء.خاص

ما.لبلورةالداخليالتركيب

عنأيمجابةجادةالمعادنخبراءمحاول!تتزالولا

سبيلعلىفهمبدراستها.تتعلقالتيالتساؤلاتمنكثير

لاذأومعرفة،مع!تمعدنتكونكيفيةمعرفةيودون،المثال

خواصهاوعلىالمعادنهذهبلوراتعلىالشوائبتؤثر

ي!ششفونالمعادنخبراءفإن،ذلكعنوفضلا.الكوبائية

وللعناصرللمعادنجديدةا!متخداماتمتواصلبشحل

عليها.تحتويالتىالكيميائية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المعادن

أحطسيتاالمغسصيسىاالححرالأروريتا

سيتاح!!لاصاولميتلدا!حبسموسلأا

ا!صطيتاسميديولدائيطاايدلحداكسيدأ

ستا!صيااياوتاإرايل!ميتلإا

معدد،توما!رمم!لزيتواحدلررايللبرا

مرلمراي!ستااحسرالموكسيتا

المروالألومميومسليكاتالميرايص

اطلحيتاحسيليماااليروكسير

الم!يترا!وأا،لتررا

الموساري!أصلوريااصسيومالكا!لوريدالتلك

معدد،ا!ي!صاالفيرمكيولايتليالحاا

حام،لهورسلحدالزئبقيكاشيدكبرلجس!ا

يتلهيعاانكلرا!يدكبرلجرافيتا

يتمالوولفرااسلنحاا!رتحيدلجلوكولي!ا

قوتأجهاالوتيتلحرائرةلحاا

لمسبادخاححر

صلةذاتأخرىمقالات

داتوالمقالاتالفلز،الصخور،،الجوهرة،التعدين؟!قاالأتاظر

أيضا:انظردها.ا!لةا

أ!بيعية11ا!واردصيالةالزحاحالأا!ميا

الل!!أصسيراميكاالبلورة

سةأ!ملاابطةاشا

فوعالموعناصر

المعادنعلىالتعرف-أ

اللود-دالريةط-أ

الأخرىالتعرداحتباراتهـاضفلجا!

ا!كحلالةا-!

المعادنداخل-2

المعادنتنموكيصجالمعدلىبلورات-أ

وتركيمهالمعدنمكولات-دالكيميائيةالرواط-!

تاريخيةنجذة-3

أسئلة

محتلثة؟ألوادوللصيكودلادا

أصنيوية؟ا،لحليةاطقصودما-2

ملحى؟ممداثتحمتعالديالمعدلىما-3

ممبسطة؟سطوحأ!اصسيرةقص!أثإلىالمعاددتتملحلمادا-4

معدنا؟ا!اعىاألماس!ايعترالأطادا

ما؟للورةفىبعصمعلعضهاا!دراتابرطاسدياما-6

عندالحمضيفورولماذا؟أح!صبولاتاي!صدارريااسعدرلوعما-7

؟بو،تاس!صاع!صمه

المعادد؟تحموكي!8

علىتحتويوالنحاسالنيكلمنممبيحةصفيلمغلىن

الباقيأما.النحاسمن3%.وأضي!ص!امر%67حوالى

وأالمنجنيزأوالحديدأوالألومنيوممثلعناصرمنفيت!صن

الفولاذقوةفيوهوالنيك!!،مونيلمعدنويشبه.التيتانيوم

أشكالأيةاوأسلاكفيسحبهأوتشكيلهويمكن.تقريبا

بعضلأنبالني!ولمقارنةالإعدادسه!هور.أحرى

ملائمة،بنسبوالنحاسأضيكلاعلىأصلاتحتويالخامات

مقارنةالأحيانبعضفيأرخصأصسبيكةانجدولذأ!

الصافي.بالني!ول

يأعليهولايظهرعموما،الثآكلمونيلمعدنويقاوم

وأالهواءأوالحارالغازأوالبحرمياهأوالبخاربسببتلف

الألواحألثمغالفيفائدةذاتجعله،الخاصيةوهذه.الحموض

يستخدمكما.والسفنوالمصاءالكيميائيةالمعدنية

وأكطيةالمكثفوأنابيبالد!ومراوحالضخلتركيبات

.الحموضوأوعيةالصوداوخزاناتأ!عاتأجاا

والمركباتالناسدنقليستعمل!بمرالمعدية

المعدياتومعظم.الضيقةالمائيةالممراتعبر،والبضائع

دونوإفراغهاشحنهايمكنحتىطرفيها،كلامنمفتوحة

اتجاهها.تغييرإلىحاجة

أنواعومن.اسشينآلافمنذالمعدياتالناساستعمل

وأمجاديفذاتصغيرةوقواربأطوافالقديمةالمعديات

توجهالمعدياتمنوكثيرالماء.عبربأعمدةمتحركةأوأشرعة

المعديةأ!عماويقومالشواطىء،بينممتدةغليظةحبالبوساطة



477الدوليالمعرض

والبحيراتالألهارعبروالمضائعوالمركباتالساستحملاللعدية

المائية.الممراتمنوعيرهاوالحلحان

الموجهةالمعدياتوبعض.بلوغهالمرادالشاطئإلىبسحبها

المستعملةالمعدياتومعظم.البخاريةبالقواربتدفعبالحبال

بها،الخاصةآلاتهامنالمحركةقوتهاتستمدالحاضروقتنافي

.المعدياتمنكثيرمحلوالأنفاقالجسورحلتوقد

السفينة.:أيضاانظر

التعريب.:نظرا.المعرب

ل!هدافوالمنتجاتالسدعفيهتعرضمكانالمعرص

يمكن،المعرضفكرةوحمسب.وترويحيةوتعليميةاقتصادية

فنية.أوصناعيةأوتجاريةأوزراعيةالمعروضاتتكونأن

المعارضتستمر.معارضتسمىأنيمكنالأسواقبعض

نأإلاوالزوار.العارضينوتضمفقط،قليلةلأيامالبسيطة

عارضينوتجذب،طويلةلشهورتستمرقدالكبرىالمعارض

.كثيرةبلادمنوزوارا

المعارض:المعارضمنأسامميةأنواعثلاثةتوجد

انظر:.الدوليةوالمعارضوالمعارمحالتجاريةالزراعية

حديقةهوالمعارضمناخرنوعوهناك.الدولىا!لعرض

المعارضمنجزءاتشكلالتيالترويحيةالسوقأوالملاهي

التجارية.أوالزراعية

أصنافلأجودمسابقاتبهاتنظم.الزرإعيةالمعارص

.الأخرىالزراعيةوالمنتجاتوالدواجنوالماشيةالمحاصيل

المنتجةالأطعمةمنمختلفةلأنواعمسابفإتتضمكما

والأجهزةالزراعيةالآلاتالشركاتوتعرضمحليا.

المعارضمعظموتهييءلها.شرحتقديممعالأخرى

الترويح.وسائللزوارهاالزراعية

وأمعينإنتاجحولعادةتتركز.التجاريةالمعارض

يكتفيأنالتجاريللمعرضيمكنف!شلا،.معينةصناعة

المعارضتهدف.الكتببنشرأوبالحاسمبصمناعة

قد.العارضينلمنتجاتالتجاريالعرضإلىعادةالتجارية

علاقةلهممنعلىفقطالمعارضهذهبعفم!دخوليقتصر

التجاريةالمعارضبعضوتشجع.المعروضاتبمجال

المعارضمعظمتقام.العامالجمهورحضورالأخرى

وتنتقل.الكبرىالمدنفىكبيرةعرضصالارتفيالتجارية

.أخرىإلىمدينةمنالمعارضهذه

مادولةتخصصهمكانأوموقعادولياووص

والعلمية،والزراعيةالصناعيةوالمنخجاتالسلعلعرض

المعارضمعظمتقدم.والسياحةالفجارةتنشيطبهدف

المعرضويشمل.السياحةوتشجعوثتهافيةترويحيةأنشطة

الخاصة.والشركاتب"لدولالعارض!تالدولي

ملايينويجذبأشهرعدةالدوليالمعر!ويستمر

فيالدوليةالمعارضمعظموجودمنالرءنحموعلى.الزائرين

دوليةمعارضأنإلاالأمريكيةا!اضحدةوالولاياتأوروبا

شضم!الزراعىاللعرض

أنواعلأفضلمنافسات

المزارعومنتجاتالماشية

الأبقاروتبدو.الأحرى

معرض!يالصورةفى

دإنجلترا.ريمى
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أجاوأ!شراوإفريقيااسيادولمعظمفينظمتقدأخرى

ونيوزيلندا.واليابانوفرنساوكمدا

أم851عام،دوليمعرضوهوالكبير،المعرضآأ

سميوالحديداضجاجمنضخمامبنىوشغل،لندنفي

علىواشتمل(،بالاس)كريستالالبلوريالقصر

اشتملتكما.وآلاتيدويةومشغولات،فنيةمعروضات

وعلىالحصاد،الةعلىالمعروضةالجديدةالمنتجات

فيالدوأجةالمعارضعددوبلغ.كولتنوعمنالمسدس

معرضا.08مركثرأالعشرينالقرنثمانينيات

أصدولىاالمكتبالدوليةالمعارضبتنطماويقوم

وأوقاتمراتتحكماقواعدالمكتبأقروقد.للمعارض

هناكفإنالقواعدهذهوبموجبرسميا.المعتمدةالأحداث

!عتةمدتهتتعدىلا!عنواتعشركلواحدارئيسيامعرضا

يمكنأصغرمعارضأيضايقرالدوليالمكتبولكنأشهر.

كثر.أمراتعقدها

لخترعاتعرضمنصةالدوليةالمعارضأصبحت

منأحرىوأنواع،الطعاممنجديدةوأنواع،جديدة

بلجراهامأل!صشدرللعالمالهاتفعرضتموقد،الفنون

المتحدةلالولاياتشيلادلفيافيأم876عاممرةأول

عامبر!عيزلويزيانامعرضزواررأىوقد.الأمري!صة

المتحدةبالوالأياتلويسلممانتمدينةفيأم409

بما،للطعامجديدةوألواعاأطسياراتأولىنماذخ،الأمريكية

معرضزوارأما.كريمالمثبوالالسالشايذلكفي

نماذجرأوافقدأم49.وأم319عاميالدولينيويورك

للتلفاز.بدائية

الدوأجة.للمعارضالشهيرةالمنشاتمنعددتصميمتم

وتم،أم988عامباريسفيدوليبمعرضرإيف!!برجنص!

سء-لابل!3!ع،!؟3-!صء+بر-ح!ءشى!ى!لا2!*فيسلاخ7!-!كز؟كا!ء!أ-زوكال!نجفيسك!كأ!كاءح!ئ!3بمكاخبكأج

!،كلغ!سبر!**سبملمحجهي!نح!!بر!ببئ؟حمر*-3!-عصيميقرر!ك!!؟بخأ-
سش-ءبرنر"!*-!!بر؟كأ-6!ك!؟*ع-!ير!ىع*!!*:4*ح!؟؟--،!-!م3ارز-حمعجم!

!!،!+---ألأ3!ف*يمماش-علأب!ءلحرو!مح!ش،خء!!ك!

أقيممبنىداحلشيكاغوفيوالصماعاتالعلوممتحف!إنشاء

برجنصبكما،أم398عامالكولومبيالدوليللمعرض

فيالدوليوالعشرينالحادياغرنالمعرضالففهمائيةالإبرة

.أم629عامالأمري!يةاالمتحدةبالولاياتواشنطن،مميات!

أما.عامةمعروضاتالأولىاالدوليةالمعارضقدمت

رحصفقد.معينةمحاورعلىركزتفقدالحديثةالمعارض

ميلادعنمعروضاتعلىوالعشرينالحاديالقردمعرض

عامأوكيناوافيالدولىالمعرضوركزالفضاء.عصرفجر

معرضأماالبحار،بيئةعنمعروضاتعلىأم759

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبتنيسينوكسفيل

معرضوركز،الطاقةاحتياجاتعالجفقدام829

واهتم.المواصلاتعلىأم869عامبكندا،فانكوفر

وقتاستغلاللدراسةأم889عامبأستراليابرزبينمعرض

التكنولوجيا.عصرفيالفراغ

علىفركزأم099عاملاليابانأوساكامعرضأما

البيئة.قضايا

.العمارة:أيضاانف!!

الجمعيةتنظمهالملكيالفصحعددمعرض

وهو.أستراليافيويلزلحماوثنيولإقليم،الملكيةالزراعية

،والتجاريوالصناعيوالرعويالزراعيأ!لإنتاجمعرض

أرضوتشغلومشتقاتها.الألباناإنتاجصناعةعنفضلا

بمنطقةهكتارا،28لايبلهالأرضمنمسطحاالمعرض

فيالتنافسيةالعروضشأنومن.سيدنيمديمةفيموربارك

والكلابوالخنازير،والخيولوالماعزللأبقارالغرب

والفنونوالخضراواتوالأزهار،الداجمةوالطيور،أعططوا

المتنافسين.منال!ضيرتجدبأنوالحر!

لآش*لافى!3-3!!ك!،-!؟-!-+،كلم!بر؟ء،!!!كا+3*ئم*كا-كا
لأ،*حكل!!ك!.،!!كي!ح!!،س!*-لأ

كأءفي!كأ-!ءير؟؟ى7جقي-حث-ى!وظ-ع!--ترىلا-

الفصحعيدمعرض

مديةفىيقامالللكي

وم!.عامكلسيدحم!

موك!أحداثهأهم

الديالكميرالحيوالات

المعرضأرضعلىيقام

الرلمحيسية.الحلمة!ي
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منرأس000.41منأكثرعرضيتمعام،كلوفي

عن،المسؤوليةيتولونالذينالحكامويبلكلدد.الحيوانات

ويزور.حكم002نحوالمعرضفىالأقساممختلف

وتشتملشخص.مليونمنأكثرسنوياالمعرض

.عارض006منمقدمةسلععلىالصناعيةالمعروضات

الصاعية(،)التورةالعمارةانظر:الكيير.المعرص

الدولي.المعرضبمبالاسكريستال

فيتقيمهأستراليافيالملكيملبورنمعرص

فكتوريال!قليمالملكيةالزراعيةالجمعيةعامكلمنسبتمبر

المعرضويزور.أسكوتوأديفيالملكيةالمعارضبأرض

عددثلثينحوويأتي.شخصمليونمنأكثرعامكل

الريف.أهلمنفهمالزوارباقيأما.ملبورنمنالزوار

وقد.الزراعيةوالالاتالمزارعحيواناتالمعرضفيوتظهر

.الأرضحرثفيكمسابقةأم848عامفيالمعرضبدأ

بمالعلمالتعدم(،)نظرياتالتعلمبمالتجريبيةانظر:.المعرلمحة

الفلسفة.

خلالحاسمةجويةمعركةكانتيرطفياصكلأ

ضباطحانوأم(.459-)9391الثانيةالعالميةالحرب

وحدهاالجويةالقوةبأنموقنين)المقاومة(الألمانيالجوسلاح

الاعتقادوسادهم.البريطانيةالمقاومةإضعافعلىقادرة

الملكي.الجوياسصلاحتدميربعدبريطانياغزوبإمكانية

عندماأم049يوليو01فيبريطانيامعركةبدأت

.الإنجليزيالقنالفيالسفنألمانيةطائرة06هاجمت

يختبرالألمانيالجوسلاحظل،الشصمنتبقىوفيما

منطقةعلىمتكررةبهجماتالملكيالجوسلاحتحصينات

هجماتهالألمانيالجوسلاحكثف،أغسطسوفيدوفر.

أهوفيإنجلترأ.جنوبيفىالجويةالقواعدكللتشمل

لإنجلترابالشرقيالشمالفيتاينسايدهاجهلأغسطعم!،

قواعدعلىطائرة008قوامههجوماوشنطائرة041

الجوسلاحوقامإنجلترأ.جنوبفيالملكيالجوسلاح

وخاض،المعاديةالطائراتعلىهجوما749بالملكى

كلوبالغ.الأقلعلىمراتخمسرئيسياجوياقتالآ

القيادةأنغيرالآخر،الطرفخسائرتقديرفيطرف

القنالودفاعاتتحصيناتأناعتقدتالعلياالألمانية

.وفعالمؤثربشكلاضعفتقدالإنجليزية

علىالألمانيالجومملاحطائراتأغارتسبتمبروفى

وبدأتالتايمز.نهربواديالطائراتمهابطوعلى،لندن

أحواضعلىنيرانهاتوجيهفيألمانيةمقاتلةطائرة004

طائرة53أسقطالملكيالجوسلاحأنغير،السفن

بشحاعهوهوركينسبتفايرالمقاتلاتردتبريطانيامعركةفى

الجوسلاحمنمراتهعددتحصىلاالذىأ!السطاالواسعالهجوم

بريطمانيا.علىالألماى

قوةأغارتسبتمبر،51وفي.لاطائراتالمضادةبالأسلحة

شوكة،شكلعلى،ألمانيةطائرة003.1منمكونةضاربة

وفي.ساوثامبتونومنطقةبلندنالسنمنأحواضعلى

كافةفوقالمعركةامتدت،الغيوممناجةالخاالصافيةاسحماء

وفقدت.اليومطوالواستمرتإنجلترا،منالجنوبيةالأجزأء

فقدتبينما،طائرة271البريطانيةالمل!جةالجويةالقوات

.طائرةء6الألمازيةالجويةالقوات

القيادةأنسبتمبر51لغارةالنهائيةالنتارجمنوكان

الجويالدفاعتحصيناتتدميرصعوبةأدركصتالعلياالألمانية

درعندمابالفشلأخيرةألمانيةمحاولةباءدتوقد.البريطاني

أواخرفيأعقابهاعلىطائرة085منمكونةقوةالبريطانيون

المتقدمةالنوعيةإلىالبريطانيةالدفاعات!نجاويرجعمحبتمبر.

سبتفاير-تستخدمهاكانقالتيالمقاتك!الطائراتمن

إعطاءفيفعالآأيضاكانالراداراستخدامأنكما.وهوركين

مواقعها.وتحديدالعدو،طائراتا!رابعندالمبكرالإنذار

الملكيةالجويةالقوأتوصلابةشجاعةدفعتوقد

إطلاقإلىتشرتشلونستونالسيربريطانيامعركةخلال

نأالبشريةالصراعاتمجالفىيسبقالمالشهيرثنائه

الأفرأد(.منلقلةمديبنالكثيرونكان

الثانية.العالميةالحرب:أيضاانظر

.معروف،فيلرصاا:نظرأ0لمحيصالرامعرو!
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بنمحمدبنسليمانبنعبداللهأعقأحمدام(.570

كنيتهكبير،عربيومؤلفشماعر.التنوخي،المعريسليمان

فقدالأولالمحبس.المحبسينبرهيننفسهولقبالعلاء،أبو

بمعرةولد.الناسواعتزالهدارهما؟زمتهوالثانيالبصر

منسوبةأنهاالمؤرخينبعضيرى،شاميةمدينةوهيالنع!ان
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بشيرلنللنعماننسبتهاآخرونويرى،عديبنللنعمان

أيامتمويزيدمعاويةأياموقسرينحمصواليالأنصاري

فماتبهامرقدوكانبها،بيتابنىمنأوللأنه،ألملكعبدا

معرةفيقال،الشدةمعناهافيكون.عليهوأقامفدفنهلهابن

حزنه.أوشدتهأيالنعمان

حياته

ترجعالتيالمعريأسرةامشقرتالمدينةهذهفي.أسرته

ينتهيأضياتنوخهيمشهورةعربيةقبيلةإلىبأصولها

إلىثمقضاعةإلىنسبها

!كلع!وسميت.قحطانبنيعرب

بالشامتنختلأنهابذلك

عمر+وقد،أقامتأيقديما

::"رز؟أ-6بر"6تيص-*ساطعلبنيبطنمنهمالمعرة

آ؟317+."ثلأ*بنالنعمانوهوالجمال

خءرز+؟لالساط!لم"لمولقبعدي

.،تم!!!يما\؟جواداوكانوبهائهلجماله

المعريالعلاءأبوالعلاءأبيوبيتشعجاعا.

متحيما!()رسمبنداودلنسليمانبنيفي

والرئاسةالعلبموفيهمالمطهر

وعلمائهاوفضلائهاالمعرةقضاةوأكثر"أحديماابنيقول

قضاءأمحلاءاأبيأجدادوتولى"!.سليمانلنيمنوشعرائها

حمصقضاءسليمانأبوالحسنجدهأجهاإوضمالمعرة

هـ،092سمةوماتأضفعم!،اوكرمأغضلباوعرفأيضا،

العلاءأبيعمسليمانلنمحمدأبول!صابنهبعدهفولي

فيه:الصنوبرييقول.بالمدحالشعراءقصدهالذي

تنوخاسدتلقدسليمانابنيابأبي

ولثيوخالعمريشباناالسادةوهم

سليمانل!عبداللهأخوهبعدهالقضاءوليماتفلما

غيرالولد،منوله،وفاتهسنةفىواختلف!العلاء،أبيوالد

الهيثموأبوعبداللهبنمحمدالمجدألوأحلاء،اأبي

منطائفةوخلفاشاعرينوكانا،عبداللهابنعبدالواحد

أواخرحتىالأسرةمجدواممتمرأغضاء.اتولواالأولادا

أ!جري.االسادس!القرن

بنالحسنمععيدأبيبنتسعلمةأمهيالأليهوجدته

شيوخمنوعدتالحديثترويكانت،المعريإسحاق

عنهم.سمإلحديثأسذيناأ!لاءاأبي

الشهباء.حلببيوتاتمنمعروفبيتمنوأمه

أبوالقاسماهماوحالاه.!عبيكةبنمحمدهولأمهوجده

والمروءةالشرفذويمنوكانا،المشرفطاهروأبوعلي

أبويقول.والجاهللمجدطلباالأسسفاراأربابومن،أممرموا

أمه:رثاءفيالعلاء

اللئامسمةجبهاتهاعلىالليالىولممأبمنلكوكم

ولامألفعن3الوغنيفيهالأعلاموتعرفمضى

عب:خالهفيويقول

والنجاداالعزائزيجوبونطيرفوقسبيكةبنيكأن

وسادابلدفيتفمعونفمااقتديتمالملكأبالإسكندر

يعينونهبررةبهكانواكما،طيبةبهماصلتهوكانت

رحلةعلىأعانهالذيهوهذاطاهرأبووحاله.ويصلوله

مراسلاتمعهموله،ذكرهممني!ضركانولذالغداد،

قدوكان،عليالقاسمأبيخالهإلىبهابعثقصيدةومنها

غيبته:فطالتالمغربإلىسافر

ولاتفادىالنفوستفذيك

البعاداأطلأوالوصلفأدن

بعاطفةعنهايتحدثبأمهالتعلقشديدالمعريو!صان

متصحلاإليهاحنينهكانبغدادإلىرحلولما،متقدةمشبولة

وبقي،والظخونالهواجعي!وتصحبه،يفارقهلاوطيفها

-يقول.الأعواممرعلىينسهاول!يذحصهاعمرهطوال

محمد:عبداللهأبيأغاضياأخيهلابن!شئوهو

أمىمثلفعلكجميلنظيرج!أسديماأعبدالله

تسميأووتقرأتعوذنيوباتتورعتدرهاسقتني

بالجدريعمرهمنالثالثالعامآخرفيأصيب.نشأته

إلارآهماذكرياتمنيبقولم،عمرهمناشابعةفيفعمى

الأحمر،إلاالألوانمنأعرفلا"!:5شالالاحمر.أطودا

أعقللابالعصفر،مصبوغاثوباالحدريفيأجمستأالأفي

ذأ-كء/.عير

بدأماوأول،أبيهعلىالعلماتلقيفيصغيراأبوالعلاءبدأ

العصر،ذلكفيالناسدابعلىأسدينواأصلساناعلومله

يقرضلدأإذالدروسهذهمنجناهاأضياأ!ائدةاوتلمح

أصلغةاليسمعحلبإلىارتحللمسنةعشرةإحدىولهأصشعرا

فيحلبوكانت.خالويهابنتلاميدعلمائهامنوالاداب

تضمالكبرىالإسلاميالعالمحواضرإحدىالعصرذلك

عنفوانإبانالدولةسيفاستدعاهمممنأحلماءامنجمعا

وفي.بعدهاممتمرتبلبموتهنهضتهاتذهبولم،دولته

أنهرويفقدوالشعر.للأدبروايتهوالمعريتبريزشهرحلب

المتنبي:لبيتسعداب!ثميحهروايةصحح

العاقدهامةالتاجفىتحملناحيةفناءفىموضعاأو

أبوالعلاء:أطفقا

ناجيةفتانفىموفمعاأو

عراقيةنسخةإلىمضىحتىذلكشيخهيقب!!ولما

دروساأبوالعلاءتلقىأبوالعلاء.قالكمافوجدهللديوان

إلىتوجهحلبومنمسعر.بنيحيىعنالسنةفي

مننفائسعلىتشتملعامرةمكتبةبهاوكانت،أنطاكية

إلى!عافرثم،يحفظأناللهشاءمامنهافحفظالكتب
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درسإنهويقال،باللاذقيةطريقهفىومرالشامطرابلس

جميعا.واليهوديةالنصرأنية

كبيرةمكتبةبهاوجدطرابلسإلىالعلاءأبووصلولما

فيتردد.المعرةإلىعادثممنهادرس-اليسارأهلوقفها-

كانبها.العلمودوربغدادمكتباتفيلاحقطور

عنالثعالبىروى.ملتهباوذكاؤهعطماللعلماستعدأده

النعمانبمعرةلقيت"!:قولهالشاعرالمصيصيالحسنأبي

يلعبظريفاشاعراأعمىرأيت،العجبمنعجبا

يكنىوالهزلالجدمنفنكلفىويدخلوالنردبالشطرنج

كما،الح!علىاللهأحمد!أنا:يقولوسمعتهالعلاء،أبا

ذإبيوأحسنليصنعفقدالبصر،علىغيرييحمده

البغضاء"!.الثقلاءرؤيةكفاني

حكايةبروايةأمحلاءاأبيحفظقوةإلىالعديمابنأشار

والكرأممتينالكرأسةعليهيقرأأنهفيهاذكرمنقذابنعن

سنبعدشيوخمنلهيعلمولمفيحفظهما،وأحدةمرة

بعدها.إليهميحتجلمأنهنفسههووذكر،العشرين

فيهاماتالتيالسنةفيالمؤرخوناختلف.أبيهوفاة

وبهذه،هـلحمص377سنةتوفيأنهياقوتفيذكر،أبوه

العلاءأبينبوغفيرأيهعليهاويبنيبعضهميأخذالرواية

سنةتوفيإنه:العديمابنويقول.الفذةوعبقر!هالباكر

روايتهالدارسينمنجمعويؤيد.النعمانهـبمعرة!53

منرواتهوأغلب،رواياتهأسانيديذكركانأنهمنهالأسباب

طرقويذكر،ومعاصريهالمعريتلاميذمنأوسليمانبني

تخصصهعنفضلاهذا،مكاتبةأوسماعاأوقراءةالرواية

كتالهفيياقوتبخلافالعلاءأبيأخبارعلىواقتصاره

شمديدةأباهبهارثىالتيالقصيدةأنومنهاالمائ.الجايم

والفكريالفنيالنضجمندرجةفيهاالتركيبمحكمةالأسر

بأنهاوصفتوقدسنة،عشرةأربعابنبهشصفأنيصعب

خلفتوقد.والمعانيوالأغراضالديباجةفيالشعرعيونمن

عطاءلعظمنفعسهفيعميقاوأسىغائرةجراحاوالدهوفاة

منكثيرفيكبيراعليهالعلاءأبياعتمادكانالذيالبرالوالد

ضائع،شمبهأوضائعالجناحمهيضبأنهبعدهفأحس،شؤونه

سوءمنعندهعظمتالتيالاراءمنب!صيرأمدهالحدثوهذا

بفسادها.ويقينهالحياةفيرأيه

وكانفقيرا،أبوالعلاءكان.بغدادإلىرحلته

ثلاثينتتجاوزلاضئيلةثروةلهوكان،بشعرهلايتكعسب

نأبعضهمويرى.لخادمهنصفهاجعلالسنةفيدينارا

التيالنفصعزةأنأولهما:أمرانالتكمسبمنمنعهالذي

لذعنوتصده،وجههماءإراقةمنتمنعهأسرتهعنورثها

اللتانالفلسفيةودراستهالسليمةفطرتهوثانيهما،السؤال

والكذبالأمراء.فيالأكاذيبوصوغالابتذالمنصانتاه

طريقعنيأخذهالذيالمالإنثم،قبيحبشععنده

كبيرشيخبهوأولىظلمااستحلحراممالالتكمسب

زغب.وأطفالالجناحمهيضةوأرملةفانيةوعجوز

أقنعهاولكنهالأمر،أوأطسفرهفيتماؤحأمهكانت

إلىبهاانحدرسفينةطاهرأبوخالهلهوأعدله،فأذنت

السلطانعماللقيهوهناك،إقادسيةابلغحتىالفرات

إلىمخوفةطريقايسلكأنإلىواانحمطروهسفينتهفاغتصبوا

حامدأبىإلىقدمهاقصيدةنظم4وصوأوعندبغداد،

مودةطالباالسلطانعمالوجورسفرهواصفاالأسفراييني

واصفافيهاويتظرف.سفينتهردفيومساعدتهحامدأبي

الفقهاء:باصطلاخالبريسفره

عجلعلىوع!لناهاظهرورب

لماعالوردبعيدمنبعصرها

واحدةالوجهلطهربفحربتين

إسراعذاتأخرىوللذراعين

نافلةغيرصلاةقصرناوكم

شعشاعالكسفكصلاةمهمهفي

أنهاسوىتلكلرحلتهأسباباالمؤرخونيذكرولا

،السلامبمدينةالشهرةعلىوالحرصالعلموطلبللسياحة

ولكن.الغنىوطلبهفقرهإلىخفيطرفمنأشارواوربما

قدكانحلبعاملأنعلىيخصانوالذهبيالقفطي

شاكيابغدادإلىفارتحل،لهوقف!يالعلاءأباعارض

آنذاكالشامفياسمياسيالاضطرابيكونوقدمتظلما.

ليقيمفتركهاالمعرةإليهوبغضتأخرجتهالتيالأسبابأحد

خضعتقدالشاممنكبيرةأجزاءوكانخطببغداد.

لهممبغضاالمعريوكانالباطنيةاعشيعةمنوهمللعبيديين

يكونقدخروجهأنالدارسينبعضفير%ح،البغضغاية

فيها.خرجالتيالسنةفيالمعرةفيهؤلاءتحكمبسبب

التماساأولدنياطلباخروجهيكونان؟فينفيالمعريأما

:قلرز

بسؤالل!تذللماووجهيسالمالعهدعلىأنيأنبئكم

بلالعندغيلانتيممهمالغيرالعراقتيممتوأنى

أهلأنوذكر،ولخالهالمعرةلأهلسائله!فىهذاوكرر

غيرلملموجدوهولكن،بينهمليبقىالالامملهبذلوابغداد

"لم.الأقواممعروفإلىولاهشبالصفاتجذل

منليستزيدخروجهيكونأنقاطعانفيانفىكما

نفسيحدثتماالعمرمنالعشرينفارقىت"!ومنذ:العلم

وجهيوماءوانصرفت.شاميولاعراقيمنالعلمباجتداء

ولاأدبطلبفىمنهقطرةأرقلم،سر/بغيرسقاءفي

الرجليرحلأنعصرهفيمألوفاأمراكانأنهلم!مع.مال

إليهايقصدممابغدادوكانتالشيوخلقاءمنليستكثر

العلاءأبوصرحوقد.والمحدثونالفقهاء(واللغويونالشعراء
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الحتبدارقاصداأتاهاأنهر!حائلهبعضفيسفرهبسبب

بغداددخللماأنهويذكر.العلمداريسميهاوحطنبها،

حضروأنهخزائنها.فيالتياممتباعليهتعرضأنطلب

عليهوعرصلىالبصريعبدالسلامبيدالتيالكتبخزانةإلى

العلمبدورقبلمنيرهلمشيئايستغربفلمأمعماءها

فاستعاره.الإتاتيمديوانإلابطرابلمهر

هـ893سنةأواخرفىبغدادإلىالمعريخروجكان

!بمغمورابغدادياتولمهـ،361سمةأوائلفيودخلها

ي!صنوآلمالكبرىأ!اصمةاأهلول!شإليها،شهرته!سبقته

امتحاناأ،أعدواوقد.امتحالهقب!!أ!افدابعبقريةليسلموا

فيأمحمرياأطهافضلاب!ذكرهبسجاح،اجتازهعسيرا

،الديوانفيالذيالخراحدستور"احضرواالألصار:أسكمسا

فرغوا،أنيسمإلىوهومياومةفيهماعليهيوردونوجعلوا

لهوأقرواله!".أوردوهماكلعليهموسردالعلاءألوفابتدأ

الزند.سقطديوانعليهقرأواإذمعاوالشعر،والعلملالحفظ

والشتركببغدادالعلماءأحم!مجامنكثيراالمعريحضر

بنمجفسابوريحضرفكانومناظراتهمدرومعهمافي

:يقولوفيهأردشير

قينةسابوردارفىلناوغنت

مهالالأصائلمطرابالورقمن

ويقولالجمعةيومالبصريعبدالسلاممجمعويحضر

أنهاعروبةأشواقيتهيج

بمجمعحضورعنذوتنىإليك

أولعلاقتهوكانت،المرتضيالشريف!دروسويحضر

وألممرتهما،والرضيالمرتضيبالشريفينمتينةحسنةالأمر

كاناو،مرتجلةبقصيدةالطاهرأسشريف!اوالدهماورلى

كانكما.عليهالمرتضيتغيرثم،منزلتهويرفعالىيحلانه

الشعراءيلقيحيثالمنصوربمسجدالشعريةالمجالسيحضر

قصائدهما.

العلميةكاتالمشاروتلكالحضورهذاورغم

ببغداد،لهيط!ل!االمقامأنإلاالحافلةالاجتماعية

تلكمنشيها.وزهدهآلمهماالحوادثمنلهوحدث

فيالمرثيةإنشادهيومعثرأنهمنيروىماالحوادث

ياأينإلىالرجللهفقال،يعرفهلابرجلالطاهرالشريف

اسما.!حبعينأطكلبيعرفلامنالكلب:فأجابهكلب؟

المرتضيالشريفموقفنفسهعلىوقعاهذامنوأشعد

المرتضيوكان،مجلسهفيالمتنبيذكرجرىلمامنه

لم!"لو:المعريفقال،عيوبهويتتبععليهويتعص!يكرهه

".منازلالقلوبشيمنازليا"!لك:قولهإلالهيكن

برجلهفسحببإخراجهوأمرالرتضيفغض!،لكفاه

اختارلمأتدرون:لجلسائهالمرتضيقالثم،وأخرج

قالوا:؟المتنبيغررمنغيرهادونالقصجدةهذهالأعمى

بقوله:عرضإنما:قالللا.

كاملبأنىلىالشهادةفهيناقصمنمذمتىأتتكواذا

أبيببغدادالنحوإماممجلسحضورالمعريوحاول

قالعليهواستأذنقصدهولما،اشبعيعيسىبنعلىالحسن

،الشامبلغةالأعمىوتعنيالاصطبل،ليصعد:الحسنأبو

منالانسحابالمعريقررثممغضبا،فورهمنفانصرف

لرحيلهفكانوامفارقتهالبعداديينعلىهيناكانومابغداد،

وودعهم.باكينوودعوهمحزونينولفراقهكارهير

:المشهورةبقصيدته

لثرععلىليسالغربانمنفي

الصدعإلىالشعوبأنيخبرنا

أمه.ومرضفقرههمالرحيلهسمبينالعلاءأبوويذكر

مسفوتاعادوثراءألقهالموالدة:أمرانعنكمأثارني

لهتعرضوابغدادفقهاءأنخروجهأسبابمنإنويقال

هما:بيتينفي

دينارربعفيقطعتبالهاماوديبعسجدمئينبخمسيد

النارمنبمولانانعوذوأنلهالسكوتإلالناماتناقض

منهزماطريدابغدادمنخرجبهماأحذهعلىعزموولما

ولايذكر.منهيخرجلافكانمنزلهولزمالمعرةإلىورجع

يقظاكانالذي،نفسهالمعريولاهذامنشيئامعاصروه

رسائلهإحدىإنبل.أحداثمنبهيمرماتسجيلفي

جزاح!الله"!يحسنفيها:يقولإذهذالعكعرتشهد

ليوشهدوا،أستحقلابماوصفونيفقدالبغدادي!ت

الجد".عرضأموالهموعرضواعلما،غيرعلىبالفضيلة

فيها،زاهدالها،كارهابغدادفارقألهلعضهماحرويد

مكرها،وفارقهاجماحباأحبهاأنهتبينرسائلهولكن

نأيقتضيهكانبهامقامهوكأنبهاالمقاميتمنىوكان

كانوما،وأنفتهوعزتهخلقهمنلذلهيستطيعلامايبذل

التائيةوتإن.الطوتعنشبوقدطبعهتغييرباستطاعته

بغداد:تجاهعاطفتهمنشيئا

ونجيتاغيثمنسلمتللكرخبوارقهتحدوهراحعارضايا

فحييتاعناتحملتهافإنتحيتهنهوىمنببغدادلنا

أنسيتاكنتإنمودتنافاذكرمكرمةأنسيتماالمحسنابنيا

تثتيتاالنجماجتماعيعودحتىمفرقةوالدنيالدجلةسقيا

:أخرىقصيدةمنوله

سآلالعواصمأهلعنفإنىوأهلهاعنىبغداد!ألتمتى

فيبغدادأهلذمفيفلتاتلسانهعلىوتظهر

لعلهاأوفيها،أذىمنأغيماآثارمنأثرلعلها،اللزوميات

عزلته.إلانجميعاأصاسافيرأيهلسوءصدى

رمضانمنبقينلياللستبغدادمنأبوالعلاءخرج

الموصلإلىبغدادمنعودتهطريقوحددهـ،004عام
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مروقدآمد،إلىبعدهاووصلبالحسنيةنزلثموميافارقين،

العزلة.لقرارتنفيذايدخلهاولمحلببطرفطريقهفي

راجحا،بغدادمنالطريقفيوهوأمهتوفيت.عزلته

إلىموتهاوأضافالنثر،منوكثيربقصيدتينفرثاها

اختارها،التيالعزلةفيوحباظلامانفسهملأمافواجعه

بهالحاقهفيإلاعزاح!يرىولاعمرهطواليذكرهاوظل

جوارها.إلىيدفنأنيؤنسهحيث

لييقالأنآنسقلبيأنعلى

الاليدفنكالقبرهذاآلإلى

جميعاالناسيعتزلأنقرربغدادمنعودتهفبعد

يعيشهاسجونثلاثةعنوعبر،المحبسينرهيننفسهوسمى

بقوله:

النبيثالخبرعنتسألفلاسجونيمنالثلاثةفيأرانى

الخبيثالجسمفيالنفسوكونبيتىولزومناظريلفقدي

بأنهنفسهوصفكماالعزلةإلىميلطبعهفيوكان

حملتهأ!مبابوتضافرت".الولادةإنسيالغريزة"لموحشي

بهمرتالتيالمؤلمةالأحداثفمنها؟العزلةقراراتخاذعلى

،الناسبعضمنأحياناأذىمنيلقىوماوأمهأبيهفقدمن

سبق-ماإلىإضافة-عزلتهأمعبابمنبعضهمويجعل

يجهلجعلهالذيبصرهذهابأولهما:،رئيسيينمسببين

عزيزالحياءشديدوكان،عاداتهمفيالناسآدابمنكثيرا

موضعفيكونالناسألفمافييخطئأنيكرهالنفس

فشلهوثانيهما.الشفقةأوالرحمةأووالامعتهزاءالسخرية

ومن،والفلاسفةالعلماءيلقىحيثبغدأدفيالإقامةفي

فكأنالعلماء،منخلووهيالمعرةلزومإلىاضوارهثم

.الناسمعاشرةإليهبغضتقدللبغداديينمعاشرته

لذائذها،ومفارقةالدنياعنالانقطاعالعلاءأبوقرر

العيدين،إلايفطرلاسرداالصيامويسردالنهاريصومفكان

ولايتزوج،والألبانوالبيضاللحوميأكلولاالليلويقيم

وفاكهة:بقلمنألارضمنيخرجبمايكتفيوكان

فبل!حلاوةأتضفإنلىيمارسبلسنيقنعنى

وعبر.التينوالبلعي!،الفولأوالعدسالبقلمنوالبلس

قوله:فيذكرماتحريمعن

ظالماالماءأخرجماتاكلنفلا

الذبائحغريضمنقوتاتبغولا

غوافلوهىالطيرولاتفجعن

القبائحلثرفالظلموضعتبما

لهبكرتالذيالنحلضربودع

عمحائحنبتأزهارمنكواسب

الفراشومنخشنها،منيسترهبماالثيابمنويكتفي

ضماقةأمورانفسهيكلفوكانلباد،أوبرديمنبحصير

البارد:بالماءشتاءالاغتسالمثلمجاهدتهافيزيادة

شباطيافاقدمالماءحميمفيهاشعملتاماكانونمضى

وأربعينتسعادارهمنيخرجفلمعزلتهبقرارالتزموقد

طالبينبلدتهأهلعليهألحمابعدمكرهاواحدةمرةإلاسنة

نأوذلك،مرداسبنصالحالدولةأسدالأميرلدىشفاعته

علىالمصلينتستعديصارخةالمعرةجاصر!دخلتامرأة

وهدمواالناسإليهافنفربسوء،قصدوهاماخورأصحاب

صيدانواحيفيالدولةأسدوكان.ؤيهماونهبواالماخور

فيوشرعوحاصرهاالمعرةبظاهروءكسكرهناكإلىفأسرع

بالمعريينالأمرضاقفلماأعيانها،منلحمب!نواعتقلقتالها

لديهواممتشفعصالحاوقابلفخرج2العلاأبيإلىلجأوا

العلاءأبوذكروقدالعلاء،أبايالكوهبتهاقد:لهفقال

:قصيدةفىالحادثة

أمرهابالمصرالشهادعلىتقصجامعاالعروبةيومجامعأتت

جمرهاتمطراللهسماءلخلتلصوتهاناصريقيقوموالمفلو

أنهأي،الزمانمنمدةثانيةجهةمنعزاشهبقراروالتزم

مدة"أقام:العديمابنقال.الناسمنلأحد(دارهيفتحلم

الناسإنثمأحد.عليهيدخللام!ختفيامنزلهفيطويلة

أقاربهمنلديهالشفاعةطلبفيوأء!اإليهتسببوا

دارهففتحالمتوسلينلتوسلاتاسضجابإنهثم."الأدنين

جامعةدارهوصارت،وصوبصقعدعلمنالعلملطلاب

إليه،يفدونالناسوأخذالبقاعشتىمنالزائرونيؤمها

الاقدار.وأهلراءوالوؤالعلماءوكاتبه

عنه"أخذ:العمريفضلابنقال.وتلامي!هكتابه

تبحروأهلوخطباءقضاة،كلهماللهإلايعلمهملاخلق

ينعسبولمبطعنمنهمأحديذكره31و،منهوأمعتفادوا

زكرياأبوتلاميذهأشهرومنوهن".أوضعفإلىحديثه

التنوخيعليبنالمحسنبنوعليالتبريزنيالخطيب

محمدأبومنهم،مصنفاتهعليهميمليكتابوله.القاضي

وفيهبعمهبراوكان،أخيهابنالقاضيمحمدبنعبدالله

العلاء:أبويقول

الخصومبيننهارهوطولعيالليلينامفلاوقا

زيدنصروأبو،عبداللهأخومحمدبنعربالحسنوأبو

التنوخي،صالحبنأحمدبنوجعفرعبدالواحد،ابن

عبداللهبنعلىالحسنوأبو،الخطيببز،عليبنوإبراهيم

شعرهفيبالخيريذكرهموكان.المقرئهاشمأبيابن

.ونثره

الشيخوخةوأصابتهطويلاالعلاءاصأعمر.و!أظ

بقم-له:ووصفهابالوهن

الخطو،وتقارب،الجسموضعفالىمن،علتالان

عقلهأصابتفماجسمهأصابتإنول!!ا!!.الخلقوسعاء

شيئانسىفماوقوتها،وحافظتهو)نوقدهاوقريحتهوصفاءه

هـ944سنةربئالأولمنالعاشرال!وموفى.حصلمما
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بنمختارالحسنأبوالمعتمهورأطهبيباوعادهالحلاءأبواعتل

مقامهأثناءوالسماعللزيارةعليهيترددممنوكان،بطلان

أخيهابنبهأتاهشرابمنساحعأ،وصو،الشامبديار

وأنشد:شرالهعنفامتحأغاضيا

وتستريحأستريحلعلىفذرنىلتسقينىتعللني

لمسهيديهبينوضعوهفلماالدجاجلح!اأصهوصفواكما

:وقالفجزعبيده

الأسد"!.شبلوصفواهلافوصفوك"!ا!متضعفوك

:قبرهعلىيكتصأنوأوصىأيامثلاثةبعدوتوفي

أحدعلىجنيتوماعلىأبيجناههذا

ومن،يرثونهشاعراوثمانودأربعةصبرهعلىووقف

:همامبنعليالحس!أبيتلميدهرثاءفيهقيلماأشعهر

دماجفنيمناليومأرقتفلقدزهادةالدماءترقلمكنتإن

المعريشخصية

.بالناسحسنةصلةذاعزلتهرغمالمعريحسان.أخلافه

وينفقالحاجاتطلابيعينمروءةذاكريمافقرهمعكانو

ويكرم،إليهويثدىيهديالطلابمنيقصدهمنعلى

الخطيبتلميذهمنيقبللمأنهوكرمهمروءتهومن.زائريه

يردهلم.عندهلإقامتهثمناإليهدفعهقدكانذهباالتجريزي

،الحرجمشقةفيويوقعهنفسهيؤذيلاحتىحينهفيإليه

!وع.مماإيىور!ظلألأدعهتج!حتىبهلهاحتفظوأممنه

حتىالضعفاح!علىعطوفارحيماالقلبرشيقكانو

وبيضه.لولدهيررعيذلولافلاالحيوانقلبهرقةشمملت

بغدادأهلإلىرسائلهوتفيض.وأهلهصدقائهلأوفياوكان

الحياءخصالهأهماومنالوفاء.لهداأحوالهوإلىوالمعرة

كتبماوكثيرا،والأذىالمشقةمنضروبابكلفهالذي

يستشموكتب،ذلكمططلبواالأناسورمعائلحشبا

لاحيائهلفرطولكنهلذلككارهوهوالأمراء،عندلأناس

فيهميعتقدبالناسالظن!عيئوكانردا.لهميست!

والنفاقالكذبخصالفيهمويمقتالأسواءواالشرور

وأن،دطهبعهشريرالإنسانأنإنىأخيراوانتهىوالرياء.

أدوائه:منلرؤهيرجمماول!فيهغريزةالفساد

أسواءالطبعسوءعندفإنهمبهايقالرأخلاقالناسمازتإن

المعريشععرمنيبدو.لشخصيتهفىوأثرهعماه

أصابته:التيالعاهةبهذهالشديدإحساسه

الطرقلىتفىءلاضريرلأنىالسرىولاللمسيرطرقومابي

وقوله:

النظرعنأعيالمنالحليحملسفهاأرىحجليهاأدميرةويا

الت!صففيواشغبةالصعابتحديإلىعماهدفعهوقد

البصراء.علىفيهماوالتفوقوالمعرفةالعلمواكتساب

هذهوأعن،والشطرنجالنردلعبهفيهذاتحديهويتبدى

أورثته،تعويضيةصفات!تسابهوامعهاتكيفهرغمالعاهة

كاالحارةبالزفراتشعرهملأوالحزرلالألمعميقاشعورا

نفسه.علىشعديدأثرمنمالهاعلىيدل

منوالإلحادبالزندقةالمعرياتهما.بالزندقةاتهامه

مجالسهفييناقشكانأنهشكولا،معاصريهبعض

مالهمويفسرأشعارهللطلابويشرحأ!لسفةاقفهحايا

مختلفعنالحديثإلىالشرحقادهوربمامنها.صعب

إلىيضاف.الناسعامةيرتضيهالااكتيالفلسفيةالاراء

ذلك،أشعبهومااللحمعنوامتناعهاخالزروتر!صهتبتلههذا

برهميةبفلسفاتولحوقالدينلس!!مجانبةمنشيهماوفيه

منالغفرانرسالةفىماإلىمتهموهاستمدوشد.هندية

بعضهافيفيب!تأشعارهأماوأشعارهما.الزنادقةأحبار

وال!نكار.الشك

هؤلاءومن.التهمةهذهنافياعنهيدافعمنوجدولكنه

كتماب:كتابهالأخيروسمى،العديموابنالقفطي

أبيعنوالتجريالظلمدفعفيوالتحريالإنصاف

حسادهعنمتحدثامقدمتهفيوقالاللعريالعلاء

سواءعنوالعدول،والتعطيلبالإلحاد"!رموه:وشانئيه

ومنهمملحدةأقواللسانهعلىوضعمنفمنهم،السبيل

فجعلواقصدهالذيالمعنىكيرعلىكلامهحم!من

فسقا،وزهدهحمقاوعقلهذنوباوحسناتهعيوبامحا!شه

".والإسلامالدينعنوأخرجوهالسهامبأليماورشقوه

الذهبيالإمامشهادةحقهفيالشهاداتأحسنومن

الجملةلم!وفي:قالحيث،م1346هـ،747سنةالمتوفي

لالنعسبوالمعرفةالباهروالأدبالوافرالفضلأهلمنف!صان

علىيحضوماالنبوةوإثباتالتوحيدفيوله.العربوأيام

منهوالمشكلكثيرشععر،والمروءةالفتوةطرقوإحياءالزهد

تفسير"لم.-زعمهعلى-فله

النثريةمؤلفاته

ضاعجمةمصنفاتالعلاءألوألور.مؤلفاتهأشهر

القفطييقولاليسير.النزرإلامنهاإلينايصلولمأكثرها

وحرقها،المعرةمنيخرجولمبادكتبهأكثرإنأ!ذهبيوا

الكتبمنلهواحصيا،المعرةمنحرقوافيماالصليبيون

تشمل،كراسةآلافأربعةفيحضاباخمحبتوخمسة

واستغفرياستغفرالحممهكتابأصهذكرفقدوالنثرالشعر

اشحالةويذكر.ضاعمامعضاعديتالافععترةفيه

منبيتألفمائةنظمالعلاءأباأنحسروناصرالفارسي

سنة.عشرةبإحدىموتههـقبل438!حنةوذلكالشعر

منوبقيمصنفا.وسبعينالنينمصنفاتهمنياقوتوعد

ديوانوهو،والدرعياتالزند،سقط:دواوينثلالةشعره

.واللزوميات،أسسقطباملحقاطبعصعير
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أملاهاالشالغفرانرسالةالنثريةمؤلفاتهأشهرومن

،القارحبنمنصوربنعليالحلبيالأديبرسالةعلىردا

بعضوكانطالبطلبعلىردايؤلفهاكتبهأكثروكانت

ذلك:ومن.لهميصنفأنيسألونهالأمراء

علىوحثوعبرعظاتوهو،الرأيتضمينكتاب

وهو،الحرةوتاجبمبايةمنهافصلكليختمأللهتقوى

يقولكما،كراسةأربعمائةومقدارهالنساءبوعظخاص

الزهدعلىوالحثالعظةفي،الحمائمسجع،العديمابن

جامعبمالمتنبيشعرتفسيرفي،العزيزياللامعأيضابم

والشاحج،الصاهل،والقوافيالعروضفيالأوزان

ألفهاالثلاثةوهذه،والقائفوالشاحجالماهلولسان

قبلمنحلبوالىفاتكبنشجاعالدولةعزيزللأمير

معجز؟السيفشرف؟والغاياتالفصولالمصردونبم

أبيشعرفيحبيبذكرىبمالمتنبيشعرشرحفىأحمد،

رسالة،البحتريشعرشرحفيالوليد،عبث؟تمام

كتاباالكتبمنأملىمااخرلكنكثير.وكيرها،الملائكة

الشئكاتبهلابنألفهما،الجملوعونالفتحىانحتصر

المعريوكان.هاشمأبيبنعبداللهبنعليالحسنأبي

ويفسرهايجمعهاوأدبهوعلمهبكتبهالاهتمامشديد

ضوءبكتابالزندسقطديوانهشرحعنها.ويدافع

بثالث.عنهاودافعبكتابيناللزومياتشرحكما،السقط

بكتابالرسائلوشرح،بكتابينوالغاياتالفصولوشرح

بها-عنايتهعنفضلا-الجهدوهذا.الرسائلخادمسماه

خوفهعلىيدلكما،بنفسهوثقتهعلمهغزارةعلىيدل

ذوقعلىكتبهأممماءوتدل.عليهوالكذبالتأويلمن

رفئ.

ورسالةالغفرانرسالةنثرهمنبقى.المعرينثر

والغاياتالفصولمنوأجزاء،صغيرةوهيا!للائكة،

نثرهويمتاز.أصدقائهإلىيوجههاكانالرسائلمنوطائفة

أهلمثلالسجعإلىواللجوءالغموضوكثرةبالغريب

المدحمثلمختلفةموضوعاتنثرهفىطرقوقد.عصره

لوصف.واوالعزاء

بهابعثرسالةعلىرداالمعريكتبها.الغفرانرسالة

تقبلفىعنوانهاحلبمنلهصديقوهو،القارحأبنإليه

طويلة-رمالةوهي،عندهالوقوفتركمنوذمالشرع

بهويعبثصديقهالمعرييمازحوفيها-الغفرأنرسالةأي

قويغيرمشككاكانأنهإلىخفيطرفمنويشير

فيهاوتظهرالجنةفيالقارحابنيطوفوفيها.الإيمان

السخريةعلىمقدرتهفيهاتبدوكمااللغويةالمعريمقدرة

.الغفرانرسالةانظر:والنقد.

أوردفقد،للزومياتأخرىصورة.والغاياتالفصول

تقرباالمعريوألفه،هناكأوردهاالتىالآراءمنكثيرافيه

أني..علمماربنا"علم:قاللهولىسبيحاوتمجيدااللهإلى

وقد"،المؤلمسخطهوأتقىالمسلمنحماه2رآمل،الكلمألفت

منجملةفيآخرهايلتزمبكلمةؤصلكليختمأنالتزم

كلهاالمعجمحروفعلىالكلماتهـذهرتبثم،الفصول

.الحروفآخرإلىالباءثمالغاياتبعضفيالهمزةفيلتزم

قبلحرفايلتزموأحيانا،ألفقبلهاساكنةالغايةوتكون

بحيثآخرقيداإليهويضيفأحياناالسجغويلتزم،الألف

وقد،اللزومياتفيفعلمانحوعلىأكثرأوحرفينيلتزم

حروفعلىالسجعفيجرياخرالتزاماالسجعإلىيضيف

وتكون،معينضابطبلاوتقصرالف!لكلمولوتطول.المعجم

.أخرىأحياناببعضهاومرتبل!ةأحيانامستقلة

متأثرأالفصولهذهألفأنها.لمشهورالشائعوكان

وما،أجيانواللبلاغةالأعلىالمثلهوالذيالقرانببلاغة

.القرآنبأسلوبفقإلاوشماعرأديبوجد

المعريشعر

إلاالقدماء،كانفيه.النقادورأيالشعريةمكانته

وينشد،تقدمهويعرفون،المعريبشاعريةيعترفون،أقلهم

منفمنهمالمحدثونأماالظرفاء.بهاويت!فأشعارهالناس

آخرونوعدهالشعر،منوجردهوفافيل!المعريجعل

بينثالثفريقلهوجمع،الفلسفةمزامجرداشاعرا

الحسنيين.

يعهدلمحقافيلسوفاشاعرافيهبعةكهميرىفبينما

اخرونيرىبممثلهفيلسوفاوحديثهمقديم!مفىالمسلمون

بالمنهجتخلاتجاهاتلهبل،فلسفيمذهبلهليسأن

الحس،دقيق،وجدانرجلفهووا،نحححا،إخلالآالفلسفي

للمعانيالتعرضجريءالتعبير،صادق،الإدراكعميق

والقديسسقراطمعثالثفريق%حلهبينماوالخواطر.

طبقةفيوشوبنهاورالأكوينيوتوماوالغزالىأوغسطين

الفلسفةفينظراتهلهفيلسوفاعدهمنعنفضلا،واحدة

الأكبر.الفيلسوفهوأوا!فلسفةلأصولمجدداأو

المحلفيمتأملاإنسانياشاعرايرونهالنةأدأكثرولكن

أسلوبهحيثلامنفريدمقامله،العربيةشعراءلينالأر!

الحياةإلىونظرتهروحهحيقمنول!صش،فححسبوفنه

حوله.منوال!حياء

فعدوه،الشأنهذافيبدلوهماتحثرقونأدلىكما

والسياسيةوالأخلاقيةالعقليةبآرائهزمانهسبقعالمياشاعرا

والدينية.

سقط:دواوينثلاثةالمعريشعرمنبقي.دواوينه

.المزومياتواوالدرعياتالزند

شعرمنوشيئاصباهشعرأكثريضكم.الزندسقط

فيويظهر.مقدمةلهووضعالعلاءأبورتبهوقد.الكهولة
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بهتقدموكلما.والمحاكاةوالتكلفالمبالغةصباهشعر

فيهفتبدومتفردا.تجعلهصفاتشعرهاكتعسبالعمر

كما،العلميةوالإشاراتالاصطلاحاتالمشعمالظاهرة

كهولتهفينظمهالذيالشعرأمابغداد.توديعقصيدةفي

الضروراتعنوبعدللمعانيوإتقانالفكرنفئفيففيه

مثلفيهاويطيلالصعبةللقوافيفيهويلجأ.والمبالغات

وفيببغداد.العلمدارخازنإلىبهابعثالتيالطائية

ولأشعارهمغرمابهوكان،بالمتنبيواضحتأثرالديوانهذا

والنبوغالتفوقأهمهامشتركةصفاتوبينهمادارسا،

الحياةلفسادوالشعوروالطموحبالامتيازوالشعور

طباعاختلافمنتباينهماويأتيعصريهما.فيوالأحياء

وسسيلةوالثورةالحربالمتنبياثرفبينما.وظروفهكليهما

وتصويروالاعتزالأصسلبياالنقدالمعريآثرللإصلاح

التفردلهجعلالذيوهذامنها،القبالوالسخرية

منكثيرةمختلفةأغراضاديوانهويحوي.والأصالة

أهمها:

سعطروقد،لنوالهطلباأميراالعلاءأبويمدحلم.المدح

الرؤساءمسامعأطرق!"ولم:الديوانهذامقدمةفي

بغرضكانوإنما،للثوابطلبامدحتولابالنشيد،

سلكهاالتيالطريقوسلوك"!القريحةوامتحانالرياضة

منأناسفينظمهامدائحلهكانوإن،قبلهالشعراء

إليهأرسلواالشعراءمننفرابهاأجابأو،أصحابه

مدالمنعنمختلفامدحهجاءالسببولهذاقصائد.

يسبغأوالممدوحلمجزل!لأنمحتاجاهوفليس.!مبقوه

بهابعثالتيالنونيةالنوعهذاومن.مبالغةصفاتعليه

إليهبعثقدوكان،العلويإبراهيمأبيالشريف!إلى

:بقصيدة

وثمانىحجةسبعينبعدالغوانىوصالمستحسنغير

العلاء:أبويقول

بفانليسوالظلام،فنيتالأمانىبيضفإنعللانى

المنعزلةوحياتهالزاهدةالعلاءأبينفسيةجعلتالفخر.

فلم،الشعريةصناعتهفيضئيلاحظاللفخرعاشهاالتي

للساستركلأنهبالحساديبتلولم،المتضخمةالأنافيهتظهر

قليلالهووجدناالدنيا،حطاممنعليهيزاحموهأنيمكنما

العمرمنالمرحلةهذهعنفوانعنيعبرصباهفيالفخرمن

قصيدته:الفخرفيقالهماأشهرومنوجنوحها.

ونائلوحزموأقدامعفاففاعلأناماالمجدسيلفيألا

المشهور:البيتوفيها

الأوائلتستطعهلمبمالاتزمانهالأخيركنتوانوانى

يكادحتىالمتنبيعلاماتمنعلامةالقصيدةوهذه

إلىالطيبأبيديوانمنطريقهاضلتأنهايظنالقارئ

.عمرهآحرفيالفحرتركالمعريإنثم.الزندسقط

المحسوسة،الأشياءوصصالمعرييحاول.الوصف

وصفتجاهنقصمنبهلحسمايعوضحتىلفظهويزين

أنهليثبتالحسيالوصفإلىيعمدحصانولعله،المبصرين

شعرهجميلومن.الوصففيالمبصرينعنقدرةيقللا

قوله:الوصف!في

الطيلسانأسودكانوانالحسنفىالصبحكأنهليلرب

جمانقلائدمنعليهاالزبخمنعروسهذهليلتي

الجبانفؤادعنالأمنهربلمحهاجفونىمنالنومهرب

معتنقانللوداعفهماالثريايهوىالهلالوكأن

الخفقانفيالمحبوقلباللونفىالحبكوجنةوسهل

ينقلولم.رقيقةغزليةمقطوعاتديوانهفى.الغزل

ويراه،صباهفيبعينهافتاةأحبأنهعنهالمؤرخون

قلبه،إلىللحبسبيللامحزونازاهداضريرابعضهم

كمارياضةيكونأنعنالغزلفيالقليلشعرهويرتفع

بالموضوعاتالديوانلإكمالمحاولةأوالمديحفيقال

والهوغناء،حقيقيةلوعةبعضهففيالأوائلاستنهاالتي

:مشوق

السمرراقدأيقظالبرقساهريا

السهرعلىأعوانابالجزعلعل

كلهمالأحياءعنبخلتوان

مطربنىمنحياالمواطرفاسق

سفهاأرىحجليهاأسيرةويا

النظرعنأعيالمنالحليحمل

تبعنيمنكوطيفإلاسرتما

أثريعلىوتأول!اأمامىسرى

وفي،الناسمنوطائفةوأمهأباهالعلاءأبورثى.الرثاء

أحزانلأنهاوتفجعحزنأغلبهاوفي،مراثسمبعديوانه

التيالداليةالرثاءفيمالهوأجود.تعزيةوليستشخصية

حسين:طهعنهايقول،الحنفيالفقيهحمزةأبابهاأبن

ولاوإسلامهمجاهليتهمفىينظموالمالعربأنلم!نعتقد

فيالقصيدةهذهمبلغتبلغقصيدةوحضارتهمبداوتهمفي

ومنها:الرثاء!"حسن

شادترنمولاباكنوحواعتقاديملتيفىمجدغير

نادكلفيالبشيربصوتقيسإذاالنعيعموتوشبيه

الميادغصنهافرععلىعتأمالحمامةتلكمأبكت

الميلادساعةفىسرورأفحعافالموت!اعةفىحزناإن

أغراضمنالغرضهذافيالمعريينظملمالهجاء.

إلىالشاعريتجهأنبمعنى،المعروفالتقليديبمعناهالشعر

هذا.بهليفعلعدوللمعريفليصر.ويذمهفيثلبهشخص،

لهجةفىفأظهرهاونقائصهمعامةالبشرعيوبتتبعولكنه

الإساءةغرضهوليس،والإقذاعالفحشمتجنباقاسية

فيالموضوعهذانجدولا.والإصلاحالرحمةبلوالتشهير،
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منضرباالنقادويعده،اللزومياتفيبلالزندسقط

وقدهجاء.عدوهالقدماءكانوإن،السخريةضروب

باسمالادعاءمنها،مجتمعهفيمتعددةظوأهرالمعريانتقد

المنافق:الواعظبنقدهوخصوالرياء،الدين

مساءعمدعلىويشربهاصرفاالصهباءفيكميحرم

أ!اءجهةلاجهتينفمنينهىعنهماالفتىفعلإذا

ملحقةطبعت،الدرعبهاوصفقصائدالدرعلات.

عدةمنشيئافيهايصفالمعريأنوالغريبالزند.بسقط

ولامعركةغماريخضلمأنهمعالدروعوهيالحرب

لسانعلىيصفهافمرةوصفها،فيافتنوقدلها.استعد

وجعلرهنها،رجللسانعلىأولبسها،فتركأسنرجل

لسانعلىووصفها،وسيفدرعبينمحاورةمرةوصفها

سحانعلىأودرعفيأخرخانهرج!!أودرعايبيعرجل

.الزواجعنبهاوالانشغالالدرعبلبسابنهاتوصيامرأة

علىيدلالعربيالشعرفيجديدموضوعوالدرعيات

)شعرللودياتمقابلةالنقادويجعلها.وأصالةبراعة

محاولةاخرونيراهاكما،الاخرينالشعراءعندالصيد(

قوله:لتحقيقالمعريمن

الأوائلتستطعهلمبمالآتزمانهالأخيركنتوانواني

:الدرعياتهذهأشهرومن

والأسنهالصوارميدافعنفإنهنهالسابغاتعليك

مطمئنهبنفستلقاهادرعوعليهالوغىشهدومن

قبلحرفافيهاالتزملأنهكذلكسميت.اللزوميات

سجونهمنمشابهةفيهاوجدناتأملناهاوإذا.الرويحرف

فل!اللشاعرسجنرويهاوالتزامالقافيةفإناختارها.التي

الذيالحرفهوآخرسجنالنفسهيجعلحتىالمعرييرض

التزمه.

عزةفلكثير،الفنهذاابتكرمنأولالمعرييكنلم

ومطلعها:التاءقبلاللامفيهاالتزمتائية

فاعقلاعزةربعهذاخليلي

حلتحيثابكياثمقلوصيكما

الجديدولكن،الالتزامهذأفيهاقليلةمقطوعاتولغيره

حاوياالنمطهذاعلىكاملاديوانانظمأنهالمعريصنعفي

مقترنابصماتهيحملعملافجاءالمعجمحروفجميع

شاعريستطعولم،وحدهنسيجهذاديوانهوظل،باسمه

لهقدموقد.المحدودةالمقطوعاتفيإلاحذوهيحذوأن

كلف:ثلاثالتأليفهذافيتكلفت"!وقدقائلا:المعري

نأوالثانيةاخرها،عنالمعجماحروفينتظمأنالأولى

لزمأنهوالثالثة،وبالسكونالتلاثبالحركاترويهيجيء

قصدايضعهلمهذاوفوق".يلزملاشيءفيهرويكلمع

إلىبهقصدوإنما،فحسباللغويةوالمقدرةاللفطةللبراعة

مائةفيبيتألفعشرأحدمنجاءكذلك،فلسفيةمعان

بالغريبمثقلاالديوانجاءوقد.فصلاعشروثلاثة

علىهذهالمتراكمةالقيودوجاءت،المصطل!اتواستعمال

فيهايركزإذأحياناالمقطوعاتفيالمعضويةالوحدةحساب

القوافي.وحدةعلى

فيالقصيدةأوالمقطوعةأنأزرممنادأبعضويرى

فقدوسهولتها،القافيةلصعوبةتبعاوتة!رتطولاللزوميات

منفيكثر،الشعرينفسهفيمتدال!هلةالقافيةتساعده

عندنفسهينقطعوقدالمراد،المعنىاستوؤقوإنالأبياتا

لأنمتسعالمعنىفىكانوإنأقليلة،اوالأبياتالبيتين

يكفيالديوانمنواحدومثال.ذلكإلىتضطرهالقافية

اللزومية:وهوالقولهذاعلىللرد

سريعةتجلتجلت،إن،نوائب

تولتالزمانفيتوالتوا!ا

ذإجدا،تطولأنيمكنوكان،أبياتخمسةوهي

بالعلومالأبياتإثقالأمثلةومن.سهكققافيتها

قوله:والمصطلحات

قيدترؤبةكقافغدوتمالى

إجراؤهالهايطلقلمالدهرفي

قديمةوهىقالعلةأعللت

إبراؤهاكلهمالأطبةأءجا

:ويقول

القوىزادتهازانالأ،فصحيحة

نكراؤهالسامعفبانحرفا

:ويقول

طامثاتشابهدنياناووجدت

أقراؤهالناكحتستقيملا

شعرهفىوثقافدهعلمهأثر

العلومنضجفيذهبياعصراأ،حريعصريعد

وعلومالشرعيةفالعلوممشاربها،اكألإفعلىوانتشارها

ثموالنقدالأدبوعلوموإعجاز،وقراح!اتتفسيرمنالقرآن

وكانسوقها،علىا!شوتقدكانقالمنقولةالفلسفات

ويفئشواضعهذامعوهوفيها،جادةمشاركاتللمعري

وعلمه:شخصهمن

فيقتبسعلمولافيستماحليتيسرماللاتريدونماذا

يبسضرعهاسفياوتحلبونيفيدكمأنجهولاأتسألون

الغايةهووالأدبوالنحوباللغةعلمهكا!،.اللغةعلم

بالمغربسيدهوأبنبالمشرقالمعريإنقيلحتىالقصوى

لاأنهالتبريزيوذكر.أصلغةافيثالتزمانه!افيلهماليس

وكانالعلاء.أبويعرفهاولمالعرببهانطقتكلمةيعرف

ونثرهشعرهيرصعباللغةعلمهإظهارعلر،حريصاالمعري

لهاوحذقهباللغةعلمهباهرعلىويدلالنادر،بالغريب
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فيلهماعرضوقدتولببناضمرابيتىلقافيتيتحويله

:أخفراناأ!ةرسا

حصنأممنطارقخيالهجوعوهمدصحبتىألم

بسمنوحوارىشاءتمتىمصفىعسلاتشهىمالها

الأحمرخلفلينقعتويةح!ظإلىويستطرد

حصنأمموضعحفصأمضعرأنهأ!أ!ماسأفإنه،وأصحابه

خلف!:فقالفس!ضرا،؟الثانيأجيتافيتقولون!شمما

واحداتغييراخلورفذكرالفالوذ.واللمصبلمصحوارىر

اللغوية.مقدرتهويظهرالعلاءأبوفيأتي.عنهأصحابهوعجز

!سلعلىالرويحرفمغيراالحكايةهذهعلىويفرع

وكان.بهاجاءالتيأخريبةاالألفاظويشرحالمعجمحروف

ويفرتأصشواهداويورد،اللغويةالخلافاتإلىيشيرالشرحمع

الإفصاحفيوسائلهوم!.والمجازيالحقيقيالاسشعمالبين

سامعهعنينفىأويفسرهت!باللفظإتيانهأععوياأضمكناعن

آخر:معنىمثبتامعناهمنذهنهإلىيتبادرقدما

أتىيرادلافانزلألويتنوديت

إلواءللنيتبلالرمللوى

أطباتواوالتوريةالجناسلذلكعندهويكثر

ذلكأمثلةومن.اللغويأضفننباقويةصلةولها،والا!شعارة

أضشبيه:افي

كأنهاالنجومبيرأمنسبحان

مائجبحرفوقمنطفادر

اللامشعارة:فيو

لجةوالدهرالأعمارعلىركبنا

السفائنتلكللموجصبرتفما

الكساية:فيو

نائمجفنسيرهافيوطئتولو

منامهمنينتبهلمبأخفافها

:الجناسوفي

الدنيافىالأسفاروفوائد

الأسفارفوائدتفوق

الأسعفارأما،الرحيلوهوممفرج!الأولىوالأسفار

.الكتابوهوسفرفجمعالثانية

التورية:وفي

يكنولمراءتحتكنونوحرف

النقطيخرهالرسميؤمبدال

:الطباقوفي

واعتقاديملتيفىمجدغير

شادترنمولاباكنوح

النحويةالمعارفاستغلاأسه،عندهجدرماأبرعومن

فيالمتفكرةوالملاحظاتأغلسفيةاالآراءعنللتعبيرواللغوية

والأحياء:الحياة

وجدتهكانومثل،كانوالمرء

والإعمالالإلغاءفىحاليه

الباءمثلوالباء

يجرأوللدناءةيخفض

أيضايستخدمكما.الحماعالأولىاأجاءبايقصد

البلاغة:مصطلحات

الجناسمودتهايجلبولممعانفيالبراياتجانست

،نادرةبالعروضمعرفةوللمعري.والقافيةالعروض

لهاومثلوقوافيهالشعرضروبفيهفصلكتاباألفوقد

المعلوماتنثرهبذلكاهتمامهعلىويدل.نظمهمن

عروضيةلفتاتشعرهشىونجد.تاليفهكلفيالعروضية

مثل:

القريضنجيبالطويلوان

ينجبولمالمديدأخوه

حازموهوامرؤالرأييخطئوقد

عبيدالقريضوزنفىاختلكما

أو:

رجالعيبىعلىوأكرمني

الزحافعلىالقريضرويكما

اهتممنأولهوالمعريولعل.والقصصالتاريخ

منعنهالإفصاحيريدماعلىلتدلوفلسفهاالأساطيرلا

بقوله:التاريخيةمعارفهإلىأشاروقدآراء.

زمنبنوالدنياهذهفيمرما

طرفأخبارهممنوعنديإلا

كقوله:الدينيوغيرالدينيبالقصصراهتموقد

سليمانالملاةفاتتمثلما

الجيادرقابعلىفأنحى

قوله:أو

قمتهأنعمروبنلصخرومن

خنساءالسربفيوخنساءهصخر

قصةفيعمروبنصخرفيهيجعلعميقمعنىوهو

رمزاوالخنساءالدهر،ابنللجسدرمزاالمشهورةالخنساء

عليه.وتتحسرلفراقهترتاعالجسدشقيقةللنفس

المعريفلسفة

عصرهفيسادتالتيالفلسفاتبمختلفالمعريتأثر

استقاهاالتيواراءهالشخصيةتجربتهإليهاوأضاف

.اللزومياتحوتهاالفلسفيةآرائهكثروأ.لنفسهواختارها

أثارمنأثروهذا،والزمانال!صنيةالمادةقدميرىكانو

وبقاءها:خلودهايرىكانكماأرسطهو،

انتسابالقدمالأربعفىلهحىوكلالأصولإلىنرد
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أخرىمواضعفيفيعبرالرأيهذأعلىيثبتلاولكنه

وحدوثها:الكونيةالمادةفناءعن

النجومخلوداعتقاديوليس

العالمقدممذهبيولا

العالم:بقدممتصلوهذاالأبعادبتناهيويؤمن

عمرهبقيةجبريلطارولو

الدهرمنالخروجاستطاعماالدهرمن

وعقلئافوياإيماناباللهالمعريآمن.الأديمانفيرأيه

الخالق:وجودفييرتابلايجعله

نفاةمعشرمنولستحكيماخالقاليأثبت

:والياقوتالدرمنعندهوأعزقويةبربهصلتهإنبل

وياقوتيدريمنعنديأجللهالصلاةأنخالقيولثاهذ

المجردالعقلكانولما،المعتزلةآثارمنالعقليوالإيمان

يدركشىءكلوليسالدينجوهرإلىالنفاذعنقاصرا

الموتبعدوالبعث،النبواتمسألةفياضوأبهجاءبه،

فيه:اضطرابهأولهإنكاره-اللزومياتمن-يبدوالذي

إحنابينناألقتالشرائعإن

العداواتأفانينوأورثتنا

والملائكة:الجنكإنكارغيبيةأموراوينكر

بهعلمتماطويلاعمراعشتقد

ملكولالجنييحسحسا

إيمانابالجبرمؤمناالمعرييبدووالاختيار.الجبرفيرأيه

عليه:غالباقويا

هرميولاميلاديباختياريما

تخييربعدليفهلحياتيولا

هذا:عكسيثبتأخرىمواضعوفي

بقدرةالنجومصاغالذيتعالى

مجبراالسوءفاعلأفحىالقولعن

مطلق،اختيارولامطلقجبرلاأنإلىانتهىأنهويبدو

ويطلبيسعىالذيهوفالعبدبينهما،متأرجحالمرءبل

يأخذالذيمثلاللهقدرماإلىلي!ملباختيارهالأسباب

الأخذويستلزمالتركأوالأخذحريةفله.فتحترقبيدهالنار

اللاحترأق:جبرية

مبتدراجاءأمرااللهقضىإذا

بتسبيبلاقيهأنتماوكل

التىتلكهيصراحةالمعرياراح!أكثر.الدنيافيرأيه

ذمهامنأكثرمنوهودفرأميكنيهاوكانالدنيا،فيقالها

أنهلووتمنى.العدمواثرالوجودكرهذلكوبسببوكرهها،

الشرور:سيقاسيلأنهوليدلكلالموتويت!نىبليولدلم

وضعهساعةماتوليدافليت

النفساءأمهمنيرتفحولم

يتزوص!.ولمالزواجكرهثمومن

الناسانقساميبغضكانأنهالا-ضماعيةآرائهومن

الزكاةأداءعلىحثولذلكوففصاء،أغنياءإلى

ها:وحمد

أناساأوصىالذيرفقوقد

عشرونصفالزكاةفيبع!ثر

أ:أبالمساواونادت

بربر.آلمنامرئعلىالهاشمييفخرنلا

نأيضرحينبأبيقورمتأثرأفيهاوكان.الزهدفلسفة

اختيار:زهدلاطراراضىزهدكانزهده

فرسنهبماالظنونوأخطأتزهد-نليفالفارسونوقال

خنسنةعنيخيارهالأنإلاا!لذاتعنأعرضولم

هذهرأضوقد،آمالهتحقيقعنعجزلأنهزاهدفهو

وقدعجز،لأنهساخطوهوفطلقهاعليهفامتنعتالامال

ولكنللذأئذ،الغريزيحبهعنأتعبيرافييحاصركان

حتىمساوئهاويبينللغرائزبالمرصاديقفكانعقله

طويل:جهادبعدولكننهائيافيهاالتحكماستطاع

كثيرةأمورعنعقلىنهافى،

جاذبىبالغريزةإليهاو!لبعى

أو:

مصالحهافىلنفسييسعىوالعقل

جذابالآفاتإلىلطبعيفما

أولهما،اثنينموقفينبينالمعرييتناقض.المرأةفىرأيه

معبراالقصائدمنبعدديرثيهاجعلهالاذيلأمهالشديدحبه

بجميلمعترفاعليها،العميقوحزنهلفراقهالوعتهعن

إنهحتىتجاههاعاطفتهوتتضخمءليه،ومعروفهاصنعها

فييسهمالأخيرلأنالأبمطلقعلىالأممطلقليفضل

والإيثار.والمعاناةبالجهدفتسهمالأمأما،ومتعةبيسرالنسل

:الرأيهذاعنمعبرأيقول

وميتاحياالنصفأباكوأعط

الأماكرامتهامنع!و!فمل

مثقلاأقلتكإذخفاأقلك

تماواحتملتالحولينوأرفحعت

لذةوألقاكجهدعنوألقتك

لثماأوفمممثلماوشمتوف!مت

:يقولأو

واحسانبإكرامأولىوالأم

علىويلقيهاالحياةجنايةمنالأمسإحةيبرئهوثم

علىيكتبأنأوصىالذيالمشهوربيت،فيوحدهأبيه

:قبره

أحدعلىجنيتوماعليأبىجنا"هذا

عنيدخصمفهو،المرأةمنالنقيضينالموقفينثانيوأما

عافها.التيالدنياوبينبينهاربطكأنهلها،
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الإغواءبقصدإلاتفعلهأوشيئاتقوللاعندهوهى

وتفسدالرجالحواسلتثيرجسدهاوتسخر،والفتنة

وأللعقوقمصيرهمفإنالبنينأعطتإنوهي.عقوأ!م

فتبعات،البناتأعطتوإنبالثكل،الأبفيشقىالموت

بهن.الأبفيشقىيترملنوقدوالحليالزواجيردنوإرهاق

مغزلهاتأخذأنبهاوأولىاتزانولاعقلللمرأةوليص

لها:شىءأفضلالزواجأنيرىثمبيتها.بشؤونوتهتم

المتحرماتمنبهتكونبعلفلالخريدةحفظفما

مقلماتاليراعمنبهنأولىالنسوانمغازلوحمل

يوجدمماكتيرفىارتيابهالمعريأبدى.الفرقفيرأيه

بصلبقولهمالنصارىعلىفعاببموالفرقالأديانفي

وعاب،التوارةفيايلأكاذيبكثرةاليهودوعلى،المسيح

يعقل.لاماعبادةالمجوسعلى

:اللزومياتفىبقصيدةظول!النبيومدخ

محمدالأمورخيرإلىدعاكم

كالسوافلالقنافيالعواليوليس

،الفرقلمحاجةوفكرهشعرهمنحيزاخصصوقد

النارفىالذنوبأهلخلودفيوخالفهماالمعتزلةفجادل

علىوعاب،والرقصبالمظاهرالاهتمامالصوفيةعلىوأخذ

.المنكراتإباحةالقرامطةوعلى،غائبإمامانتظارالشيعة

رفضها:إلىمنتهياجميعاالمذاهبهذهفىرأيهويلخص

أسبابالمذاهبهذ"إنما

الرؤساءإلىالدنيالجذب

يعدكماشعريا.نتاجاالعربيةشعراءأكثرمنالمعرييعد

فيعاش.حولهمنللأحياءورؤيهالحياةفيفلسفةأعمقهممن

منولكنهاضطرائاالسياسيةالعصورأكثرمنكانعصر

منيجعلأنالمعريفاستطاع.أدبياوتنوعاف!صياثراءأكترها

فاحتل،الإبداعمكامنمنومكمنادافعةقوةبصرهفقد

تصنيفهمنحيرةفىالنقادكانحتىمدافعغيرالعصرصدارة

نأعنفضلا،الفلالمسفةالناثرينكبارأوالشعراءكباربين

النثردنيافيفتحاتعدالغفرانبرسالةالموسومةرسالته

اهتماممجالوحدهماأدبهأوالمعريشعريكنولم.القصصي

شعرهكانإذوفلسفتهوآراؤهحياتهكانتكذلكبل،بهالناس!

منحياتهاحخنفلماوأميناصادقامعرضاجميعاوفكرهونثره

المعريكانوبذلك.وآرائهلفلسفتهعم!ياوتطيقاتقلبات

وحدلمجه.قديمهالعربيالف!صفيومميزاعميقاشعرياصوتا

الموضوععناصر

حياته-1

عزلتههـ-أسرته-أ

وتلاميدهكتالهنمتمأتهب

تهودا-ربيهأوداة-خ

بعدادإلىرحلتهد

2-شخصيته

بالزندقةاتهامه-جأحلاقه-أ

شخصيتهفىوأثرهعماه-ب

الريةمؤلفاته-3

مؤلفاتهأشو-أ

المعريشعر-4

شعرهفيوثقاتهعلمهأثر-5

والقصصالتاريح-جاطعةاعلم-أ

لقاليةواالعروص!!

المعريفلسفة-6

المرأةفيرأيه-دالأديانىرأيه-أ

الفرقفيرأيههـ-والاحتيارالجبرفطرأيه-ب

الدليافيرأيهخ

أشلة

.وشرهالمعريشحصيةفيالمؤتراتأبررادكر-أ

ويختلفوفكرهشخصيتهمنحوانبدى،لمتسبيالصرييلتقى-2

.القولهذاناقش.أحرىحواسبفىعنه

تلكرحلتهأسبابادكربغداد.إلىشهيرةبرحلةاطعريقام-3

حياته.علىوأتارها

واحدصبكلمةعقبثمالنترية،المعريآثارستلاثةاذكر-4

منها.

اذكرها..محتقاتثلاتاللزومياتفىأبوالعلاءالترم-5

؟اللزومياتعنالزندسقطديواناختلف!بم-6

الذيالصارموبالظامعزلتهبقرارالعلاءأبىالمراممدىلين-7

لجاته.حدده

.اوريأخلاقعنلبدةاكف-8

القولهذاناقشال!تعراء.وديلسوفالفلاسفةشاعرالمعريكالى9

فيه.النقادرأيممينا

اذكر.واضحةشعرهفىالمعريحصلهاالتىالعلومآثارظهرت-01

دللث.علىأمتلة

الجبر-الفرقالدنيا--المرأة:يأتيفيماالمعريرأيحلاصةبين-11

.ختيارلاوا

فضبعزفهتقومضخمموسيقىعملالمعزو!

إلىالمعزوفاتتقسيموشمالاوركسترا،تسمىموسيقية

حركاتأريغمنالمعزوفاتمعظموتتألف،حركات

تصلقدالاخروبعضهاواحدةحركةمنيتكونوبعضها

ست.إليحركاته

أسرعهاالمعزوفاتمعظمفيالأولىالحركةوتعد

فتحتويالثالثةأماأبطؤها،فهيالثانيةالحركةأماإيقاعا،

،الأخيرةأوالرابعةالحركةوأما،الراقصةالإيقاعاتعلى

والغلبة.الانتصارإلىالإشارةأودالحياةمفعمةفتكون

لل!قاطعالتطويرمنكنوعالمعزوفاتوظهرت

عشرالثامنالقرنبدايةفىالإيطاليةللأوبراالموسيقية

النمساويالموسيقيالمؤلفاستطاعحيث،الميلادي

نهايةحتىمعزوفة001منأكثركتابةهايدنجوزيف
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حدثالذيالتطورعكعستالمعزوفاتوتلك،القرنذلك

عامة.بصورةلموسيقاها

الموسيقيللمؤلفالأخيرةالأربعالمعزوفاتوتعد

الممتدةالفترةفيصاغهاالتيموزارتأماديوسفولفغانغ

الراقيةالموسيقيةللأعمالأمثلةأم788إلىأم786من

الكلاسيكية.المعزوفاتاسمبعدفيماعليهاأطلقالتى

الذينالموسيقيينالمؤلفينمنالعديدأعمالوتأثرت

العشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرنفيعاشوا

حيث،بيتهوفنلودفئفانالالمانىبالموسيقي،الميلاديين

ليحستوفرانزالفرنسيبرليوزهكتورمنك!!بهاتأثر

شوبرتوفرانزماهلر،وجوستافبروكنر،وأنطون،المجري

شومانوروبرت،مندلسونوفيلكس،النمساويين

الألمانيين.

منكلأعمالفيشومانمعزوفاتأثرتوكذلك

وبيتر،التشيكيدفوراكوأنتونين،الألمانيبرامزيوهانس

سيرجيمنكلويعد.الروسيتشايكوفيسكيإليتش

سترافينسكيوإيجورشوستاكوفيتشوديمتري،بروكفييف

أيفزوتشارلز،هاريسورويكوبلاندوارونالروسيين

وليمفونورالفالنمساويويبيرنوأنطون،الأمريكيين

عشرالتاسعالقرنفيالمعزوفاتمؤلفيأشصمنالبريطانى

.الميلادي

السوناتا.الأوركسترابمأيضا:انظر

الأعداءفيهيسجنمكانالاعدقالمعسكر

دون،ذلكفيهميفترضالذينأولئكأو،السياسيون

مرةالمصطبلأولهذااستخدموقد.العادةفىمحاكمة

التيالسجنمعسكراتعلىأطلقتهحيثبريطانيافي

.أم009عامنحوبإفريقياالبويرحربأثناءفيأنشأتها

فيالناسمنملايينالسوفييتيةالسريةالشرطةسجنتوقد

الحكمإبانوذلك،أم289عامبعدالعملمعسكرات

الحربخلالوفي.ستالينجوزيفللزعيمالاستبدادي

الولاياتاعتقلتام(،459-1)939الثانيةالعالمية

فىيابانيأصلمنالأشحخاصآلافوكنداالمتحدة

وأكثر.الثانيةالعالميةالحربانظر:.معسكرات

ألمانيافيأقيمتالتيتلكهى،شهرةالاعتقالمعسكرات

النازية.

،أم339عامفيالسلطةإلىالنازيونوصلأنوبعد

السياسيينالاعداءلسجنالاعتقالمعسكراتاستعملوا

فىسجنواالذينمعظموكان.الألمانيالشعبولإرهاب

المعارضينمنوغيرهمالشيوعيينمنالأمربادئ

بوحشية،يعاملونالمعتقلونكانماوغالبا.السياسيين

للنازيينكان،أم939عاموبحلول.منهمالكثيرويموت

داكاوفيالتيتلكبينهامنألمانياإسم!سكراتممتة

ألمانيا.فيوبوشنفالد

عددازداد،الثانيةالعالميةالحرببدأتوعندما

وامتلأتمعسكرا.22إلىووصل،بسر!ةالمعسكرات

لممجناءضمتكما،أوروبيةجنسيةكلمنبأشمخاص

عددالمصادربعضتقدر.المدنيينإلىوالإضافةالحرب

سبعةبينماالنازيينبوساطةاعتقالهمتمالذينالأشخاص

إلى3391منالممتدةالفترةفىشخصملايينثمانيةإلى

للعملالمصانعإلىالسجناءبعضأرسلوقد.أم459

فيمهينةأوخطرةبأعمالالقيامعلىالاخروأنوأرغمبها.

.أخرىأماكنفيأوالمعسكرات

.الدكاو:أيضانظرا

مرتبةالمجففةالأعشابنماذجمنمجهوعةا!ية

دراسةفيمهمةبوظيفةالمعشبةتقوم.-خاصةبطريقة

أنواعمنالعديدلفحصميسرةطريقةتقدمفهيبمالنباتات

وتوفر.معينواحدلنوعالعديدةالأمثلةأوالختلفةالنباتات

.النباتلحياةودائماقيماسجلاالمعشبة

منصفحاتفيمغراةالمعشبةفى،العيناتمعظم

الطحالبمثل،العيناتبعضوتم!ضع.المقوىالودمق

وتسمى.ملفوفةأوراقمجموعاتفىوالفطروالاشنات

منواسمجمعهاوتاريخومكانباسمهـ،عينةكل

أجزاءكلالجيدةالعينةوتبين.أخرى،معلومات،جمعها

كانتفإذا.والثمرةوالزهرةوالورقةالجذرمثل،النبات

مئاتالعيناتتعيشوالرطوبةصاتالحثمنمحمية

السنين.

منالأولىتعدالتيتلكالمعشبةفيقيعمةالعيناتأكثر

النباتاتعيناتتسميةهوأصلاالمعشبةهدفلأننوعها.

يحدد،الأصليةالعيناتمعمقارناتوبعصل.المعروفةغير

معروفة.غيرلعينةاستخدامهيمكناسم!أفضلالنباتعلماء

نوعنباتاتدراسةفيأيضاالمعشبةمجموءإتوتستخدم

عديدةعيناتلديهاالجيدةوالمعشبة.معينةمنطقةأومعين

فيها.يكثرمنطقةأي،نباتاتمننوعلكل

معشبةفىموجودة(عينةملايين)6مجموعةأكبم

معشباتوتوجدبإنجلترا.كيوفيالملكيةالنباتيةالحدائق

سانتفيكوماروفنباتمعهدفي!أخرىموسعة

واشنطن.فيالوطنيةالمعشبةوفيروسيا،فيبوسبرخ

معشر.أبو،القطانانظر:.القطانمعشرأبو

المرءويستخدم.بالذراعاليديصلمفصلالمعصم

الجوانب.إلىأوأسفلأوأعلىإلىاليدلتحريكالمعصم
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اطتلكىاالعطماشورعطم

الكلا!العطمالحيصسا!طيما

يعء"!ىسءص*ءكا"الكميرى!كعاعمماص--صىرىلاءلم7كا!ي!الكعر-عط!

ح!؟؟-ء!"س-ص-

ءاسلايات1ل-!-الها،كطالعضم

؟؟س،مميالقارى11

)كسع(/عصابرلمت!طسدافالعطم

الحصهـ!ىائعفبم

الرندعظمبينالشكلمنتطمةعيرصغيرةعظامثمانيةيضماللعصم

اليد.راحةوعظامالسمعيةموالعظالذراعوعظاموالكعرة

تضماليدأعلىفيمنطقةإلىأيضامعصمكلمةوتشير

الرسغ.عظامتسمىصغيرةعظامثمانية

كليتكونصفينفياليدطولعلىالرسغعظاموتمتد

الأربطةتدعىقويةأنسجةوتمسك.عظامأربعةمنمنهما

بحركتها.تسمحأيضاولكنهامكانها،فىالرسغعظام

الكعبرة،الأعلىالصففىالرسغعظاممنثلاثةوتضم

المعصم.مفصللتكونالذرأع،فياثينعظمينأحدوهي

الزند،عظاموهي،للذراعالأخرىالعظامتتصلولا

المعصمفوق!إلكعبرةمفصلاتشكلفهي.الرسغبعظام

وهكذا،بالدورانللمعصمالمفصلهذاويسمح.مباشرة

ولأسفل.لأعلىالكفدورانعلىيساعد

علىالأوتارتسمىالغليظةالحيوطتشبهأنسجةوتمتد

الأصاببالعضلاتعظاملتصلالرمئ!عظاممنطقةطول

تشدفإنها،هذهاليدعضلاتتتقلصوحيناليد.في

عظامجهةمنالأوتاروتثنيالأصابعتحركالتيالاوتار

ظوعلىتظهرالتيتلكأماالأصائ.حتىالكفرسغ

مستقيمة.الأصالغتجعلفهياليد

والذراعسقطةبعدالرسغعظامإحدىتسكسروقد

الأولىالنهايةأوالقاربيالعظمهذايكونوقد،ممدودة

فيكسراالإصاباتهذهمنأيوتسبب.الكعبرةلعظم

.هذهمثلكسوراالرياضيينمنكثيرويعاني.المعصم

اليد.؟الراسغىالنفقداءأيضا:انظر

ام(.023-1168هـ،628-)564معطابن

الحنفيالمغربيالزواويالنورعبدبنالمعطيعبدبنيحيى

وهو.معطبابنعرفوقد.الحسنأبووكنيته،الدينزين

فيه.التصنيفكثيرالنحوفيعال!ا

صباهالمؤرخونأغفلوقد.بالمغربمعطابنولد

وشهدت.بالمغربالموحديندولةعصرفيكانالذي

علماءنجمفيهاوطلع،كبيرةعلميةنهضةالموحديندولة

وابنعصفوروابنخروفوابنالسهيليمنهمعباقرة

وصار،النحويةالمدارسانتشرت.مالكوابنمضاء

فعمالنحوعلميطلبونالمدارسبينينتقلونالطلاب

وانتشر.

لابنخطربالمشرقمعجباالعربىالمغربأضحىلما

الدولةحيثدمشقإلىوذهب.المشرقإلىيرحلأنمعط

الجيوشوباعداد،والأدببالعلممهت!ةكانتالتيالأيوبية

إلىمعطابنجاء.والمسلمينالإسلامأرضعنللدفاع

والتاجعساكرابنعلىوتتلمذ.فيهونشأالجديدالجوهذا

معط.ابنزمانفيدمشقعلماءمنوكلاهما،الكندي

فقد؟لعالمعالماستقبالسلطانهاواستقبلهبدمشقوأقام

بفقهعالما،للعلممحباالأيوبيمحمدبنعيسىالملككان

وأكرممعط،ابنقدرعرففقدولذا،،وبالعربيةالحنفية

يقرئوجلسالمساجد.مصالحفيالنظروولآهوفادته

الأيوبيعيسىالملكتوفيوعندما.والأدباللغةالناس

،كانالذيالكاملالملكالحكمتولىهـ،624سنة

الأدبالناسإقرأءفولاه،والأدبللعلممحبا،كسابقه

الملكمعسافرعندما،العاصبنعمروبجامعوالنحو

عاجلهأنإلىهذاعملهيؤديوجلحرمصر.إلىالكامل

بمصر.وماتالقدر

منظومةهيالتيالألفيةبينها:من،فكثيرةمؤلفاتهأما

هذافيمالكابنبهاسبق،والصرفالنحوعلمجمعت

المقدمةشرح(،)نظم-سيبويهأبياتشرح:ومنها،الشأن

النحوفيالجملشرحالنحوبمفيالجزوليلشيخهالجزولية

لابنالجمهرةكتابنظمالنحو؟فيالمثلث؟للزجاجى

الشعر.صناعةفيالبديعدريدبم

معقل.بنسالمانظر:.معقلابن

الباستا.انظر:.المعكروئة

الشعر،(؟عكاظ)سوقالعربأسواقانظر:المعلقاى.

الجاهلى(.)الشعرالأدب،العربي

فىوالتعليمالتربية،والتعليمالتربيةان!:.المعلم

فيالتعليمالتدري!(،أثر)اشقالالتعلمبمالإسلاميةالدول

المدرسة.الدبموجرافية(،)العواملالعربيةالدول

(بمالعربيالفكرفي)مكانتهأرسطوانظر:.الأولالمعلم

)الأصوات(.والمسلمينالعربعندالعلوم
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والمسلمينالعربعندالعلومان!:.الئاليالمع!

)القصيةالإسلاميةالفلسفةنصربمأبو،الفارابي)الأصوات(،

ء/اللهء/(.ال!ولى

المعلم.حسينانظر:.حسين،المعلم

5918هـ،ا386-)1313اليمانيالمعلمي

المعلميبكرأبو،يحيىبنالرحمنعبدام(.669

ورحل،اليمنفيعتمةناحيةمنالمحاقرةبقريةولد.اليماني

أميرهاولاهحتىبهاوبقىهـ،أ932سنةجازانإلى

اشتغالهجانبإلىالقضاءرئاسةالإدريسيمحمد

الإدريسىتوفيولما.الإسلامبشيخولقبه،بالتدريس

ثم،بالتدريسسنةفيهاواشتغلعدنإلىهـارتحلأ134

مصححاالعثمانيةالمعارفدائرةفيوعينالهند،إلىارتحل

محمدالشيخهناكوأجازه.وعلومهالحديثلكتب

ثم.مالكوموطأالستةالكتببقراءةالقادريالصديق

اهـين372عاموفيأهـ.371سنةفىمكةإلىسافر

وطلبةالتراثلكتبخادمافكانالمكيالحرملمكتبةأمينا

توفي.أنإلىالمكتبةفيوبقيواحد.آنفيالعلم

منالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل:مؤلفاتهمن

الإمامخطأ؟للبخاريالكبيرالتاريخحققكما.الأباطيل

الجرح،للذهبىالحفاظتذكرة،تاريخهفيالبخاري

بعضتحقيقفياششرككما.حاتمأبيلابنوالتعديل

العثمانية.المعارفدائرةفيالمطبوعةالكتب

أهـ،934-)1317إسكندرفوزي،المعلوف

من.المعلوفإسكندرعيسىفوزيأم(.9981-039

شهرةذاتلأسرةزحلةفيولد.لبنانيالمهجر،شعراء

.أم139عامالبيروتيةالفريرمدرسةفيدرأستهأتم.أدبية

الطبلكليةوسكرتيرا،المعلميندارلصندوقأميناوعمل

يبلغولمالشعر،ونظمالكتابةعلىعكف.دمشقفي

وأحامدابنمسرحيةأصدرحتىعمرهمنعشرةالسابعة

غرناطة.سقوط

بالتجارةواشتغلام،129عامالبرازيلإلىهاجر

الأدبيإنتاجهوكان.معلوفجورجخالهمعوالصناعة

البرتغاليةاللغةوأتقن.والغربيةالعربيةبالثقافتينزاخرامزيجا

وحاضر،الصحافةفيوكتب،والفرنسيةالعربيةإلىإضافة

فيالزحلىالمنتدىأنشأالذيوهو.الأدبيةالأنديةفي

.أم229عامباولوسان

والمكانةوالموهبةوالشباببالثراءحياتهتميزت

ظلاممنأحياناتدنيهكآبةكئيباكانلكنه،الاجتماعية

بروحالمفعمالوجدانىشمعرهفييتضحوهذاالقيود.

شعلةيكملها:لمالتيملحمتهفىا-لمالهوكما،التشاؤم

الإنسانتحررإلىدعوةففيهالرومانسىشعرهأما.العذاب

الاستعباد.إلىتشدهالتيالقيودامن

التي،الريحبساطعلىالشعريةماحمتهآثارهوأشهر

.الغرببماديةمقارناالروحىالشرقا!جمافيهاوصف

العربى،الأدبمفاخرمنمفخرةالملحهصةمذهوعدت

العالى،الشعرروعةوالهدفالخيالسسموإلىجروحتلأنها

لغاتسبعإلىترجمتوقد.صيدحجورجيقولكما

الحب:آلاممعانااةفييقول.حية

علىواشفقياموتقفالحبا!

يخفقلحظةودعهقلبي

ليتهاالردىقبلبغيةلي

أفرقولمآسففلمتمت

محبوبتىألمحأنوتلك

نلتقيلناليومبعدفحن

كرمهوقد.خطيرةجرأحية.عمليةإثرشعاباتوفي

فيلهتذكاريةمنصةبإقامةالبرازيلفي،العربمهاجرو

اللبنانيةالحكومةوقلدته،زحلةفيالبلا،يالمجلسحديقة

.الأولالمذهبإلبنانىأالاستحقاقوسام

مرابالأرضفوزي"مر:حسينطهالدكتوريقول

لاذعاحلوافيهايترددصدىالنفوسفيتركولكنهمريعا،

بهذاتأثرتكمابشاعرتأثرتأننيفأ!ولامقا.محرقا

".الريحبساطعلىقصيدتهقرأتحينالشابالشاعر

-7681هـ،أ663-4821)لويس،معلوف

النهضةوأعلامالعربيةعلماءمنمعلوف(.لويسام469

.بلبنانزحلةفىولد.والإعلامالنشرمجالي!يالحديثة

فيالفلسفةودرس،ببيروتاليسوعيةالكليةفيدرس

إلىعاد.لغاتعدةوأتقن،باريسؤيواللاهوتإنجلترا

طوالالبشيرمجل!إدارةوتولى609111عاملبنان

فيالمنجدالشهيرقاموسهأم!.8عامأصدرعاما.ثلاثين

الطلابتلقفهنفيسالغويامرجفافجا.؟بية،العماللغة

فراغاوسدالعربىالعالمأقطاركافةؤيوالأدباءوالمثقفون

كاتبيحتاجهماواحدمجلدفي3،حولأنه،كبيرا

القديمةالمعاجمطريقةعلىلاألفبائياتبامرقارئها،أوالعربية

أخذطبعاتهتواليومع.الألفاظجذورعلىالقائمة

العربيةوالأمثالالتاريخفيأقساماإليهيضيفالمعلوف

العلمية.المجامعأقرتهاالتيا،صطلحاتوآخر،والخرائط

الأعلامفيأقساموفاتهبعدهـمحجمهعلىزيدتوقد

وال!دب.والعلوم

.المعلوماتنظريةبمالمكتبةانظر:.علم،المعلومات
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اسفر(.ا)داءالسفينةانظر:.السفنمعماري

الدينرجالمنكبيرةمجموعةأعضاءالمعمدالدون

مخقذابالمسئكليسىيؤمنونالذينالبروتستانتيينالنصهمارى

اتحاداتأوجمعياتفيالمعمدانيونوينتظم.لهم

العالميالاتحادإلىالمنظماتهذهمنكثيريعود.منفصلة

والأمريكيينالإنجليزالمعمدانيينعددويقدر،للمعمدانية

العالم.فيالمعمدانيينعددمن%09بحوالي

الإنجليزيةالأبرشيةأجنحةكأحدالمعمدانيعملتوسع

هؤلاءعارضوقد.الميلاديعشراسسابعالقرنأوائلفي

النصرانيةالجماعاتبعضمث!الاطفالتعميد،المعمدانيون

علىيقتصرأنيجبالتعميدأنعلىأصرواإذبمالمتقدمة

يصرحواأنمنتم!ضهمسناالعمرمنبلغواالذينالمؤورن

وفيبعدفيماالمعمدانيونهؤلاءصرح.بأنفسهمبإيمانهم

يكونأنيجبالتعميدبأن،الميلاديعشرالسابعالقرن

رشه.أوالماء،صبمنبدلآالماء(تحت)بالغطس!بالغمس

جونالأولالمعمدانيةقائدكانالمبكر.التاريخ

سميثذهبإنجلترا.كنيسةفيدينرجلوكان،سميث

الذينالمنفيينالإنجليزأولئكمعهولنداإلىأم706حوالى

فىإقامتهموأثناء.المهاجرينالروادبعدفيماأصبحوا

للتعميد.كنيسةمنهمعضوا36معسميثكونهوأضدا،

وانفصل.الكنيسةداخ!!الاعتقادفىالاختلافنشبوقد

هؤلاءرجعمنهما.عضواعشرأحدالجديدالتجمععن

فيكنيسةهناكليؤسسواإنجلترا،إلىالأعضاء

بعدإلاإنجلترا،فيالمعمدانيةتظهرولم.أم161عام

أم(.165-61)42الإنجليزيةالأهليةالحرب

شا.والأ.المعمدا.100-.هناكلكنأ

ليينبرلييربلىصحو!روءسم

حريةعنالقويوالدفاعبالماءالتعميدأمرمنماكانإلا

الأساقفةسلطةمنالأبرشانبنكلخشيفقدالضمير،

نأينبغىأنهصراحةبكلأعلنواوقد،الكنسيوالمجمع

المحليونالأبرشياتورجالالعاديونالأشعخاصيمارس

المعمدانيين،معظمقبلوقد.بأنفسهمأنفسهماحكما

الإيمانفيوستمنستراعترافلعقيدةخفيف!بتعديل

السالغالقرنمنالأربعينياتفىالمتزمتينقبلمنمستنبطا

لهم.عقيدةبوصفهالميلاديعشر

إلىذهبالذيالإنجليزيالمعمدانيح!اريوليمكان

بالإنجليزية.الناط!نالمنصرينأحد،أم397فىالهند

عامالأجنبيةالتنصيربحركةالأمريكيونالمعمدانيوناتصل

وبعدبورما،إنىجودسونأدوتيرامذهبعندماأم281

ونتيجة.اللاتينيةوأمريكاأوروباإلىالمنصرونذهبذلك

كندامنكلفيالبريطانبنالمعمدانيينولتنقلالنشاطلهذا

مجموعاتالانالدولمعضمأفىنجدونيوزيلندا،وأستراليا

فيمعمدانيةكنيسةوأول.الأق!اعلىواحدةمعمدانية

.أم381عامأنشئتقدكانتبأ!شراليا،ويلزنيوساوث

كأغلب،المعمدانيونكان،العشرينالقرنخلال

فالحركة؟اللاهوتيةالأمورفىاختلفواقد،البروتستانت

فهمطريقةفياختلفوا،العصمةبمذهبوالقائلونالعصرانية

أكثرتاريخياالإنجيلدراسةعلىالعصرانيونأكد.الإنجيل

العصمةبمذهبالقائلونرأىبينما،الموضوعيةالدراسةمن

العلميةبالنظرياتوالأخذالإنجيللدراسةالحديثةالطرتأن

النصرانية.أركانتقويضع!ىتعملالحديثة

العماد.بتجديدالقائلونأيضا:انظر

م(.077-713أهـ،53)59راشدبنمعمر

العلمطلب،اليمننزلبصري.البصريراشدبنمعمر

العلم،أوعيةمنبارعاحافظاإماماصارحتىحدتوهو

صنف.التصنيفوحسنأ!رعاووالتحريالصدقمع

تلميذهعنهكتب.باليمنصنفمنأوأ!إنهقيل:.الجامع

الكتبفىوافروحديثه.حديثآلافعشرةعبدالرزاق

وغيرها.الطرانيومعجمأحمد،مسندوفي،اسشة

المثنى.بنمعمر،عبيدةأبوانظر:المثئى.بنمعمر

)صورة(،محمدمعمر،القذافي:انظر.القذالمحىمعمر

(.اليوماديبياتاريخ،ليبيا)الاستقلاأ!(؟لييا

ىلىا!كربفي!لق!نهـحاولد!حينمعمل

حيث،المؤقتةالعمالةبتشغيلتقومالتيالمصانعأوالمعام!!،

يطلبالذين،المعدمينوالأطفالالنساءمنمعظمهميتألف

21لمدةويعملون،ممكنةإنتاجيةسرعةبأقصىالعملمنهم

لاأوي!!يقدأجرعلىالنهايةفيللحصوليومياساعة

رمقهم.لسدي!!ي

الكدنظامعليهئطلقكانهذاالكادحينومعمل

فيالمصانعتطويرنظامفظهوربداشهوكانت،والعرق

تلكأبنيةكانتحيث،الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

العاملينكافةاستيعابتستطيعلاالمساحةالمصالضيقة

وسيلةإلىيلجأونالمصانعهذهملاككانلهذابداخلها،

الإنتاجمنجزءلإنتاجالباطنمناخرينمقاوليتمعالتعاقد

داخلالمصانعتجهيزإلىيدفعهمكانأسذياالامر،الكلي

العاملونبهايشتغلالتهويةوسيئةالإضاءةضعيفةأبنية

الشغلانظر:.زهيدةوبأجورطويلةسماعاتالقطعةبنظام

بالقطعة.

هذهنحويتجهالنظامبدأأم083عامبدايةومع

النظامهذابدأحيثوأوروباأمريكافيالمصانعمنالنوعية

والملابس.السيجارإنتاجمصانعيسود
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يوظفالكادحينمعمل

المنخفضةالأجورذوي

يعملونحيثالعمالمن

مصانعفيطويلةساعات

وفيالمؤقتةالبدائل

تعيسة.ظروف

منالعديدسنتالعشرينالقرنبدايةفيولكن

بأيالقياممنتمئالعمالةالتيالقوانينالغربيةالدول

السابق،النظامتتبعكانتالتيالمصانعخارجعمل

جعلمما،العماللأجورالأدنىالحدتحديدتموكذلك

منالتعاقدعملياتفىالاستمراربمكانالصعوبةمن

العملساعاتالقوانينحددتكما.مإلمقاولينالباطن

كانالذينالأطفالتشغيلمسألةعلىوقضت،للمرأة

بهم.يعصفالنظامذلك

خلالالوجودإلىالظهورفيالكادحينمعاملوبدأت

معاللاتينيةوأمريكااسيامنبكلالعشرينالقرنسنوات

فلمالحاضرالوقتفيأماالتصنئ!إلىالناميةدولهمتحول

لأنهاالمصانعمنالنوعيةهذهمنمحدودعددإلايتبق

بلدانمعظمفيالقانونعلىخارجاكيانا-حاليا-تعتبر

العالم.

.والساعاتالأجور،الأطفالتشغيل:أيضاانظر

ان!:.للتعريبوالأبحاتالدراساتمعهد

(.العريالمغر!فىاللغوية)المؤسساتاللغويةالمجامع

علميةجمعياتخمسمنمجموعةلمحرفسامعهلى

ترعىجمعيةوكل.الفرنسيةالحكومةوتدعمهاتشجعها

لأفضلسنويةجوائزالمعهدويمنح.المعرفةفروعمنفرعا

الدستورإلىاستناداالمعهدالصس!.حقلكلفىعمل

علميةجمعياتأربعمنوشكلام،597لعامالفرنسى

.أم832عامدائمةخامسةجمعيةأسستثم.دائمة

هى:الخمصالفرعيةوجمعياته،باريسفىالمعهدمركز

وتعملأم،635عامتألسست.الفرنسيةالأكاديمية

الأعضاءإلىويشار.وتقويمهالفرنسيالأدبتنمبةعلى

انظر:.الدائمونالأربعونأنهمعلىدلأكاديميةالأربعين

الفرنسية.الأكاديمية

،أم663عامتأسست.والأدبانحطوطاتأكاديمية

الشرقيةواللغات،والخطوطاتالةطيمالتاريخوتدرس

يمة.لقدوا

العلوموتدرس،أم666عامتأسعست"العلومأكاديمة

وترقيها.4والفيزيائبالبيولوجية

مأ486عامتأسست.الجميلةالفنونأكاديمية

الجميلة.والفنونالمومميقيوتطويرلتدريس

تأسست.والسياسيةالاخلاقيةمالعلمأكاديمية

والقانونالفلسفةوتدرس،أم832عامالدائمبشكلها

وترقيها.الإجتماعيةوالعلوم

ومركز،دلفنعاممتحفبشيكاعوالفنمعهد

المجموعاتتضم.المتحدةالولاياتفي!وتعليمىثقافى

والمطوعات،والمنحوتاتاللوحاتالمعهدفيالمعروض،

والفنوالأمريكيةالأوروبيةالزخرفيةوالفنوأطوالرسومات

والمنسوجاتالضوئيالتصويروفنلمحط،الكلابالشرقي

الهادئالمحيطوجزراللاتينيةوأمري!ظإفريه!او-صفوفنون

كو،بوس.قبلماوأمريكا

القرنمنالممتدةالفترةتمثلالتي،اللو-خاتمجموعة

تضمهبمامعروفةالحاضر،الوقتحتىالميلاديعشرالرابع

الفرنسيين.الانطاعيينبعدوماالانطباعيينأعمالمن

للأساتذةفريدةأمثلةتضمالضخمةالمطوعاتمجموعة



الكومنولثمعهد694

مهمةوسملسلةالميلاديعشرالخامسالقرنمنالمشهورين

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالفرنسيينللفنان!ت

الشرتفنونمنمنوعاتالشرقيةالأروقةتعرض

أضحتواأجرونزاأعمالمنمعبرةمجموعاتمع،الأقصى

والحزفواشجاجالأثاثايعرض.اليابانيةوالمطبوعات

للفنونالمتحفقسممنأروقةفيالمعدنيةوالأعمال

الأوروبية.الزخرفية

شيكاغوأكاديميةباسماأم866عامالفنمعهدأنشئ

موقعهشغ!!.الحاليباسمهسميأم882عاموفي.للتصميم

مجلسيديره.أم813عاممنذميتشيجادشارعفيالحالي

الخاصة.الأموالطريقعنالغالبفيدعمهولمجمللأمناء

معارضعدىيحتويأ!ندنفيبناءالكومدولثمعهد

تصور.الكومنولثهذاوأعضاءالأمكومنولثتمثل

معيشتهاوطرقال!صمنولثدولمنمناظرالمعهدمعارض

منعيناتعلىأيضاالمعارضتشتملكماوصناعاتها.

قاعةوبالمعهد.بهااليدويةوالحرف،الكومنولثمنتجات

دونأجهإوالدخولللسينما.ودار،ومطهعم،ومحتبة،للفنون

.رسوم

الساميين؟المفوفينيضماإدارةمجل!المعهديدير

فىالكومنوأصثدوللحكومات(،الرئيسيون)الممثلون

والثقافية،،أضربويةاالمجالاتفيممثلينيضمكما،لندن

بالمدارسمتصلاخاصابرنامجاالمعهدويبث.والتجارية

ال!صومنوأثلدرعندروساويقدمبريطانيا،!سلفي

وثقافاتها.

إنجدترا،فيتأسعست،عدميةجمعيةالملكيالمعهد

براءةللجمعيةالثالثجورجالملكمنحوقد.أم997عام

الجمعيةإنشاءمنوالغرض.أم008عامفيوجودها

التقنية.المعرفةنشرعلىوالعمل،أ!لميةاالدراساتتشجيع

اعضو.،ء..نحوالجمعيةوتضم

الملكي.بالمعهدصلةأ!مأجارزيناالعلماءمنوكثير

مصباحاخترعالذيديفىهمفريالسيربينهماومن

قامأسذيافاراديومايكلاشاج!ا،فىليستعم!!،الأمان

المعهدويتلقى.الكهربائيةالبحوثمجالفىمهمةأ!بأعما

فيللمعهدالرئيسيالمقرويقع.الخاصةالتبرعاتمنأموالا

أضدن.

أمتراليافىالزراعيةللأبحاثمر!صويتمعهد

الأبحاثلمنظمةالتربةلقسمالرئيسيالمقرهو،الجنوبية

مزرعةعلىويحتوي.ال!صمنولثأررولأصناعيةواالعلمية

كماأديليد.فيالواقعةأوزمودجل!!فيوممتلكاتمجهزة

فيالواقعةالجافةالمنطقةفيحقليةمحطةعلىيشرف

فيالعلماءيبحثحيثأوغستا؟بورتغربيشمال

،الحبوبوأنواع،بالأسمدةالعلاقةذاتالمواضيع

أ!سارة.اوالحشرات

والحرارةالضغطمثلكمياتأغياستستعملأ،آالمعيار

:اثنانشميوعاالمعاييرأكثرومن.والسخكالماءومستوى

يعملونالذينولكنالماء،مستوىومعيارالف!غطمعيار

منأخرىأنواعايسشخدمونماعادةمختلفةميادينشي

أ!.أعمافيالخاصةالمعايير

.رلأعمااكا!م!ئري!الرامعارضهتجتدلىدوليوثقافياجتماعيثرمرطسدنالكومنولثمعهد



والأنابيب.الغلاياتفيالمعياريستخدم

!غ

!ا!وقي

!تمخ!

ئ!ه!

لميهيح!

والأوعية،الأوانيفيالضغطتقيس.الضغطمعايير

منأعلىالضغطيكونوعندما.والأنابيبالغلاياتمثل

بوحداتتقيسالمعاييرمعظمفإن،الجويالضغط

وأ2(اسم!كجمالمربالسنتيمترعلىالكيلوجرامات

العادةوفي2(.بوصة)رطل/المربعةالبوصةعلىالأرطال

باسشتيمتراتالجويالضغطعنتقلالتىالضغوطتقاس

الزئبقية.والبوصات

شبيهمقطسبشكلأنبوبمنالضغطمعيارويتكون

هذاويسمى.الناقصالقطاعانظر:.الناقصبالقطاع

قوسش!صلعلىمنحنوهو،بوردونأنبوبة-الأنبوب

منأعلىالأنبوبداخلالضغطيصبحوعندما.خطافي

دائريا.يكونأنإلىالناقصالقطاعيميل،الخارجيالضغط

وتنقل.بوردنأنبوبةتقويمإلىالضغطيميلنفسهالوقتوفي

إلىالحركةهذهبدورهاأخرىآلياتأوتروسأورافعات

الضغط.وحداتعليهامحددثابتةمدرجةعلىيدورمؤشر

ا!ض!خم!يار!سالخلاء.معيارأوالتفريغمعيار

معاييروتصنع.الجويالضغطعنتقلالتيالضغوط

الأخرىالمعاييرتصئلهاالتيالويقةبنفسالتفريغ

أنبوبةداخلفىالضغطيقلعندماولكن.السابقة

هذهوتحول.اللفأوللالتواءتميلالأنبوبةفإن،البوردون

.درجاتإلىمقسمقرصفييتحركمؤشرإلىالحركة

الضغطلقياسدرجاتإلىمقمسمقرصالتفريغولمعيار

الزئبقية.البوصاتأوبالسنتيميترات

زجاجيأنبوبمنيتكونماعادةالماء.مستوىمعيار

الأنبوبفيالماءمستوىويكونوعاء.بجانبمتصل

794السمعىالمعين

علىالأنبوبعلىالتيالعلاماتوتدالواحدا.والإناء

الأ؟بوب.فيالماءمستوى

الأسلاكمعاييرتستخدمالمعايير.منأخرىأنواغ

معاييرالميكانيكيونويستخدم.السلكسمكلقياس

محركوأسطوانةالمكبسبينالخلوصلتحديداالسماكة

.لسيارةا

الميكروميتر.لبارومتر،ا،الفغط:أيضانظرا

الطوللهامستقيمةأضلاعأربعةذوممصمتوشكلالمعين

تقوملاوعادة.متوازيانمتقابلينضلكلبهطوكل،نفسه

القاعدةبضربمساحتهوتحعسبقائمةزوايا.علىأضلاعه

-مأيإبم-الارتفاعفي

ح!ض،ذخا!غطران.بخ

!أمتعاصطأن.وباءمتخدامث ب!\خ)خوث(خ)ضالمثلثين

ءص1!1!أننتبتأننجب!صنناذ(،ض

!!-----دساويالمعينمساح!

صمرب-حاصلنصف

القوين.

.الأضلاعرباعيأيضا:انظر

775-هـ،233-)158زكرياأبو،معينابن

بنزيادبنعونبنمعينبنيحيىزكرياأبوم(.848

شئالحافظالإمام،البغدادي،المري،الغطفانيبسطام

وابنوهشيمالمباركابنعنحدث.الاعلأ.مأ،حدالمحدثين

غيرهم.،الرزاقوعهفىعيينة

داودوأبوومسلموالبخاريأحمدالإءطمعنهحدث

وغيرهم.حاقيوأبوزرعةوأبو

الإماموكان.سنةعشرينابنوهووكتبهالعلموطلسب

يعرفهلاحديث"كل:فيقولعلمهمنويذكريطريهأحمد

حنفئامعينابنوكان".بحديثهوفليعه!معينبنيحيى

فأجاب،القرآنخلقفتنةفيامتحنمم!قوهوالفرويم،شى

السنة.أهلأئمةمنف!ووإلامكرها،تقية

وحمله،الحجإلىطريقهفيوهوبالمدينةوفاتهوكانت

يديه:بينيناديورجلظ!م!،النبىهـسيرعلىالمدينةأهل

صزيإب!.اللهرسولحديثعنالكذبينفربكانالذيهذا

باليقيع.ودفن

معين،نقطةابنانظر:ئقطة.بنالدينمعين

الدين.

التىالأصواتبتقويةتقومنبيطةالسمعيالمعين

السهـضعافالأشخاصمنالعديدويعتصد.للأذنتصل



السمعيالمعين894

الع!!يقوم.يحملولهسبمتطلباتصميالحديثالسمعىالمعين

ا!سيف.االسمع!مدادبتصحيحاجص!!(،ا)إلىالأدداداخلالسمعى

مريعالود7!فهههـاطداليسار(إلى)الأدناحلواصسمعياايعيرأما

سبير.سمعيلقدان

بحمعت!موم.اسشحدمةاالسمعيةالعيحاتأقدمأحدالأذنبوق

الأدد.افىتصبهاثماومنحجيرةمساحةمرالأصوات

أطاتف،ااستخداممنتمكنهمحيثالنبيطة،هذهعلى

يسرا.أكثربصورةأمامهمتجريالتىالمحادثةوفهم

المعيناتمننوعانهناك.السمعيةالمعيناتأنواع

الصوتتضخماوهي،الهوائيالتوصيلمعينات:السمعية

السمعضعافكلبمقدوروليس.للأذنمباشرةوتوصله

نقلباستخدامهعليهمايستحيلحيث،النوعهذاامشخدام

يستخدملذلك.رجيةواتالداخليةالاذنخلالالأصوات

الموجاتتحملالتى،العظمىعيلالتومعيناتهؤلاء

عادةذأكويتما،الرأسمنالعظميالجزءإلىالصوتية

الاهتزازاتبنقلالعضمأويقوم.الأذنخلفمباشرةبصورة

السمعيصبحوه!صذاالأذنابقوقعةالسمعيةالأعصاباإلى

اسممعية.الأعصابتنبيهيتمعندماممكنا،

الصغر،متناهيةهواتف.الإلكترونيةالسمعيةالمعينات

المستقبلوضعوشما.ومستقبلومضخمميكروفونمنتتكون

خلفالمستقب!!يوضعأمحظمياالتوصيلطريقةوفي.ايلأذنافي

الإل!ضروني،اسممعيالمعينأنواعأولتطويرتموقد.الاذن

الحجم.كبيررمريحغيروكانأم،009عامحوالط

تترحم.السمعفيشديداضسمايعالونالديريساعداللمسياللساعد

.اهتراراتشكلفيالأصواتاا!حدةا

حدإلىمحدوداالسمعيالم!نا!شخداموكان

الذيالصماميالسمعىالمعينتطويرتمحتىكبير،

صماميومضخمبلوريميكروفونمنيتكون

الحجمصغيرالسمعيالمعينأصبحوهكذا.وبطارشين

كلشجعتوقدظاهرا.يعدولماوالإخفاءالحملوسهل

علىالتغلبعلىاسممعضعاف!منالعديدالعواملهذه

المعين.ارتداءمنخجلهم

عامأ!سمعىاالمعينصناعةشيآخرمهمتقدمحدث

هذاوحل.الترانزستوريالسمعيالمعينظهوربعدأم539

صغربسبب،الصمامىاسحمعيالمعينمح!!تماماالج!ز

متناولفيالجهازجعلماوهو،ثمنهورخصحجمه

اسسمعىالمعينفيوالشدةالترددضبطويمكن.ال!ضيرين

لصغرإخفاؤهأيضايمكنكما.واسبعمدىإلىالحديث

يبدوحتى،مختلفةوتصميماتبانواعصناعتهوتتم.حجمه

للعديديمكنذلكوعلى.الحلىمننوعاالجهازأ!كانكما

وأ،شعورهنتحتبوضعهالجهازهذاا!شخدامالنساء،من

.النظاراتإطاراتعلىوضعه



994متنزه،الوطنيكارلسبادمغارات

الهوائيالتوصيلمعيناتاستخدامتم.تاريخيةنبذة

السنين.لمئاتالعظميبالتوصيلتعملالتيوالمعينات

فىذائعةالعظميالتوصيلمعيناتعملنظريةوكانت

اختراعتمذلكبعدثم،الميلاديالسابكلشرالقرنأوائل

لوحاذلكوكان،السنيالمفخمأو،السمعيالمضخم

مروحة.شكلعلىالمعمولالسليلويداوالمقوىالورقمن

بينالجهازبوضئحافةيقومونالسمعضعافكانوقد

وكانت.الصموتاتجاهفيالمروحةتثنىثم،أسنانهم

ثم،الفكعظمةإلىالأسنانمنتنقلالصوتموجات

السمعية.الأعصابثمالجمجمة

تحربةفيبلجراهامألكسندربدأ،أم872عاموفي

علىالصمالأطفالإعانةمنهاالغرضكانإلكترونيةآلية

جهازتطويرإلىمباشرةبصورةتجاربهأدتوقد.السمع

علىسمعيامعينااخترعأنيحدثلمبلأنبيد،الهاتف

أنهكما،العطماكتشافهبعدتأثيرهزأدولكن.الإطلاق

السمقضعافمشكلةإلىالأنظارلفت

القديمة.العربيةالممالكانظر:مملكلأ.معدق،

متنزه.متنزه،الوطنىكارلسبادمغارات

جنوبفيالمتنزهاتأشهرمنالوطنيكارلسبادمغارات

منبالعديدويشتهر،المتحدةبالولاياتمكسيكونيوشرقي

كارأصسبادمغاورالكهوفهذهوأكبر.الكهوقطأوالمغارات

وفى.العالمفيالأرضتحت!وفحأعظمتعدالتي

أشمكالأوالصواعدالهوابطتشكلكارلس!إد،حجيرات

ان!:.الشريطيةالجليديةوالدلاتالصيض!ةالمعابدتشبه

تسمىضخمةحجرةطولويبلغ.الصاعدة،الهابطة

أحدوفي.م335وعرضها،م055العظمىالغروو

حيواناتالمتنزهفيوتعيش.م78إلىسقفكهايرتفعالمواضع

والأيائل.الامريكيةوالأرأنبالجوفروسنا-بالثعالبمثل

عامالمتنزههذاأنشيء.المجلجلةبينوالت!طالاذانطويلة

الوطنية.المتنزهاتانو:.أم039

هناكولكنكارلسباد،مغاراتممراتمعظماكتشفت

مستويينإلىالوصولويمكنبعد.تستكشفلممناطق

خلالمنالأرضسطحتحتم253وم922عمقعلى

ويحتويمصعد.باستخدامأوطبيعيمدضلمنيبدأطريق

الخفافيش.منالآلافمئاتعلىالمغارارتأجزاءأحد

كارلسبادمغاراتمدخلجدرانعلىرسوماتوتوضح

.المغاراتثغرزارواالهنودأن

ضخم.جيريتشكيلمنجزءكارأحسبادومغارات

06بينتتراوحفترةمنذتشكلتأنهاالجيولوجيوتويعتقد

ظهورفيأرضيةتحركاتتسببتعندماسنةبممليون7و.

عبرالمياهوتدفقت،الجيريالحجرتطبقا!فيصدوع

كارلسبادمغاراتمتنزه

مكسيكونيوفيالوطني

،المتحدةبالولايات

الجميلبمنظرهيشتهر

منالمكون،الأرضتحت

والهوابط.الصواعد

منكهوفهوت!صنت

.مجوفحيريحجر



المغالطة005

فيتحركاتوأدت.أممهوفاتجاويفوصنعتالشقوق

وتكونتبعيدا،المياهوانجرفتالمنطقةر!إلىالأرض

عبرالمياهتسربتعندماالمغاراتفيوالصواعدالهوابط

الذائبة.المعادنورسبتالجيريالحجرفىالشقوق

نيومكسيكو.؟الكهف:أيضاانظر

أفياتبدووقد.والاستنتاجالتفكيرفىخطأالمغالطة

إلىالوصولإلىأضاسباتؤديوقد،مقنعةالمغالطاتمن

زائفة.نتائج

إلىالمغالطاتالمنطهق()دارسوالمنطقيونيقسم

شكلية.وعير)صورية(شكلية:رئيسيتينمجموعت!ت

تركيبعلىمؤسرنقاشعلىالشكليةالمغالطةتقوم

للمغالطةمثالهىأضاليةاالخاطئةالحجة.خاطئشكلأو

ونزار،ال!ضابفيصورأ!مفقطالراشدون:الشكلية

فىت!صنأنبدلانزارفصورةإذنراشد،شخص

.الكتاب

ليعستولكنهاأحطاءالش!طيةغيرالمغالطاتتعد

يختلفأ!سوري(.)االشكليالمنطققواعدعلىخروجا

وهناك.الش!يةغيرالمغالطاتوأنواععددفيالمنطقيون

ا!لتسرع،التعميميسمىالش!طيةغيرالمغالطاتمننوع

لابدقلي!ةحالاتفيصحيحاكانماكلأنافتراضوهو

صحت!هوماأنوافتراض.عامةبصفةصحيحايحونأن

افتراعأوعلىقائمةمغالطةكليا،صحيحأيضاهوجزئيا

وثيقةمغالطةوهناك.عامتافتراضأوكاذبادعاء

لاالنتيجةصحةأدمفادهاحجةوهيبالموضوعالصلة

المنطقية.المقدماتفرضياتعلىتعتمد

المنطق.أيضئا:انظر

أرضعدىلعي!الذيالشخصهوالعقارمعتصب

تكونوقدلها.ملكيتهتثبتوثيقةأوصكالايملكولكنه

هنالكيكنلمإذاصحيحةبالأرضالعقارمغتصبمطالبة

مختلفةفتراتوخلالبها.قانونيةمطالبةلهاخرشخص

مملوكةغيرأراضإلىبالانتقالالمستوطنونقام،التاريخمن

،المتحدةوالولاياتأسترالياففى.الأنفسهمملكيتهاوادعوا

وبدونممسوحةغيرأراضفىالمستوطبتمنكثيرأمشقر

قدالاجراء،بهذاأنهماعتقدواوقد.ملكيةصكوك

تبدأعندماالأسعارابأق!!الأرضشراءفىالحقاكتسبوا

بيعها.فىالحكومة

أستراليا.فيالمستوطنونبمالشعبيةالسيادة:أيضاانو

شبيهينمختدف!تأضباتيناسمالمرالحلوالمغد

المرالحلوالمغدهوأحدهماالمعترشة،والنباتاتبالكرمة

المغدهووالآخر،الخشبيالمغدأيضاويدعى،الأوروبي

وكلا.الزائفالمرالحلوالمغدأوالأمريكيالمرالحلو

وعلىالرطبةالغاباتمناطقفىينموانمتسلقانالنباتيت

.الطرقوحوانبالأدعميجةطول

يتجاوزارتفاعإلىا/لأوروبيالمغديتسلقماونادرا

أيضاوللنبات.الأرضمنقريبةخشبيةأ!ساقوا.م5.2

دائريةفلقاتمنهافللعديدومدلك.أسش!ط!ابيضيةأوراق

أغاعدة.اعندصغيرة

الأزرقإلىالبنفسجيمنالأزهارألوانتتراوح

أواخرفيالنبتةتنتج.أبيضلونهايكونماونادرا،الباهت

اللبيوالتمروالأوراقزاهيا.أحمرلبياثمراالصيف

فيأصلاالأوروبيالمرالحلوالمغدويوجد.سامكلاهما

سيا.وآوروباأ

وله،م6ارتفاعإلىالأمريكيالمرالحلوالمغدويتسلهت

وتوجد.بيضيةاوراقيم،مخضرةوأزهار،حعتمبيةساق

بذرةغلاففيموضوعة،زاهيةحمراءششورأجذوره

فيالأوراقتذبلأنبعدالبذرةأعلفةوتنفلق.اللونصفراء

منمتباينةبألوانالفاكهةعناقيدمنتجة،الخريفنهاية

مظهرللنباتالمتباينةالألوانوتعطيوالأحمر.الأصفر

بعضفيتدعىلذلكونتيجةتقريبا،الاصطناعيأضباتا

فىالفاكهةعناقيدالناسويستعمل.الشمعتمثالالأحيان

الأزهار.بمعارضالخاصةوالامشعداداتالترتيبات

تنتمىمهمةشاتنيجم!وعةالمغدشإت.تفيالمغد،

منأكثرالمغدمجموعةوتضم.الباذنجانيةالفصيلةإلى

وتنمو.والشجيراتالأعشابمنمختلفنوع0001

تكثرولكنها،العالممنمناطقعدةشيالنباتاتهذه

الشماليةأمريكافيالمداريةالمناطقفيخاصبنوع

أزهارهالأجلالنباتاتهذهبعضويزرع،والجنوبية

الصالحةالأجزاءلأجلالآخربعضهايزرعبينما،الرائعة

للأكل.

.والباذنجان،البطاطسنخميوعاالمغدنباتأنواعوأكثر

المعتدلةالمناطقفيالأخرىالنباتأنواعمنالكثيروهناك

طماطمأما.الشائعالليلوظلالمر،الحلوالمغدمثل

نباتمنالإفريقيالمداريالخوعثمارفهىالأطفال

ويعد.الصلصماتعملوفىالحساءفيويستخدمالمغد.

ونيوزيلندا.أ!شراليافيالشائعةالانواعمنالكنغرتفاح

ثمارلهاالمغدنباتمنأخرىعديدةأنواعوهناك

صناعةفيالنباتاتمنعديدةأنواعوتستخدم.تؤكل

الأدوية.

نجاداساذا

البطاطس

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

التئالزهري

سات،اللي!طظل

نباتالمزمار،لسان

المرالحلوالمعد
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حوالي!ويقيمالبحر.طريقعنالأعداءهجماستمنالرباطلحمايةالجدارهذابنيوقد.الأطلسيالمحيطعلىتقعا!لغربعاصمةالرباط

المدلى.فيالمغربسكاد

المغربيةالمملكة

منالغربيالشمالىالركنفىتقععربيةدولةالمغرب

ويحيطمراكت!.اسمأيضاعليهايطلقوكانإفريقيا،قارة

الأطلسىوالمحيط،الشمالمنالمتوسطالأبيضالبحربها

يلتقىالذي-طارقجبلمضيقيفصلهاكما،الغربمن

أسبانياعن-الأطلسيبالمحيطالمتوسطالأبيضالبحرفيه

فقط.أكم3بنحو

المغربية،السواحلامتدادعلىخصبةسهولوتوجد

منالدولةوسطعبربالغاباتالمغطاةالجبالتمتدكما

أطلسوراءوتمتد.الشرقيالشمالإلىالغربيالجنوب

الصحراءباسمالمعروفةالعالمصحاريأكبرالصحراء

تبلئحومساحةيغطيقاحلمتسعإقليموهو،الكبرى

،المغربعاصمةوالرباطمرلغ.متركيلوملالونتسعة

.المدنأكبرالبيضاءوالدار

عرقيتينمجموعتينمنالمغربسكانويتكون

بشكل-يعتمدتقسيموهووالبربر،،العرب:متميزتين

المغربوسكانيتكلمونها.التياللغةعلى-رئيسى

النشاطالمواشىوتربيةوالفلاحةالزراعةوتعد،مسلمون

(%481السكانن!مفحوالىويعيش.الأولالاقتصادي

الريفية.المناطقفي

أوائلمنذالمغربوأسبانيافرنسا!نكلحكمت

عاماستقلالهانالتحتىالميلاديالعشرينالقرن

عاشتالعشرينالقرنمنال!بعينياتومنذ.أم569

المعروفةالاستقلالحركةمنأعضاءضدحربفيالمغرب

منطقةوهي،الغربيةالصحراءفىالبوليساريوجبهةباسم

المغربنظمأم759عاموفي.الجنوبيةحدودهاعلىتقع

نزوحبعدصحراءهسلمياوامشرجعالخضراءالمسيرة

المنطقة.!تالأسبانيةالقوات

الحكمنظام

دمشوريةملكيةدولةالمغرب.الوطنيةالحكومة

والممثلالمؤمنينأميروالملك.واكأ!اعيةديمقراطية

احترامعلىوالساهروحدتهاورمزللأمةالالمممى

المواطنينوحرياتحقوقممحيانة2ولهالدستور،

.والهيئاتوالجماعات

ما269ديسمبرفيالمغربيةبالمملكةدسضورأولصدر

كما،ام299و7291و0791سضواتمراجعتهوتمت

ما699سنةوفي.ام599سنةمنه94المادةتعديلتم

نظامسانشاءالتعديلويتعلق،2991دستورتعديلتم

الملكجلالة6991دستورويفوضغرف!زإ.ذيبرلماني
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!"7الثشيخ"الواجمبم،إسئر!بهئهافىللإر!"7اأ"!!!"("لم!الكإال!فيلأد7"إعإلم

؟أ8لما،،لم"،"ة،7لئىلمجمهـاا*لم1(ل!لأ!لإغ!(ياث!ا!البر!،لأ،!شهـ!!بر!ئاأ"

سمه!"أ،أع3!9إ؟لمئهبم"أ،لإ؟*لأ!)!جمم!ذل!؟إ!!/7لمالسلأيث!/إإيفثشا!

"7!*،!أءلمآ!!الطا!ةل!،إث!للألم،%9لملم9،مممولا!%اللأ!،!)!فا!يا!

.،41،7،1!الأشم!وئم!!حبهمبمهـباللس!!*لإلمفئل!ثاالئيا7إال!أ!اللأ

إلثهـائئالثفى،لما1لملم9لأ!يفسأبم،غ(ألا(،)!لم،أ!مائئئ!برلمجمهالضألإ!برب!لملم!!إلم/

لمع7/7!/7جملرإترلمك!هزإلال!ممل"لم!!لم؟ير،ا/ا!في*!!ألماا!لم"لا

!!لالمألا"لا"ع!الم؟7!!لالاعأطالبلإلما!اإال!لإلإي!لألملم!الأ!!أل!!لى

أ91أ"أ!لإأ4*الم21،لأأ1أ!أ(9لآ!أ،!أ!أأ!1،1"،ع!ولال17/لأ؟!!لمبر

لألا!لألم9عولألملألمأ""ثم+؟لأ/لأا*13آ!أ!أ!ص!!لىلملمإلأ/!!أع!""لاول!"!ؤلمي!لأ*كلكللم

%؟"لم،/%أ/لمأ21*/!!7!!!1"لم"!!إأ1!لم7!،*ا1!!لملمبرالم/االيئ!!!بمثاللإعبر؟

كثنهل!!دلمصلأ/إ"لا،ع!ل!،!لم!!2!!""لم!،!ئملم!إعأمأأ!الم!إنثثطب!!!

ممن!%!"؟ءفيثهحومالفمافةلمكناقصاممكل؟7لملهاإإ؟لا،!بهفينبلأاأين!لنههلآانملأ!

لألأبرسئ!الألملالم!!لاكلأأيهـرثههـلأكو%كبمكاآ؟الفد،أ"،لم"/لألأبه!!لأع

أيم!لمظإل!،ل!هبثممه!لم!!وأ!!مال!!وفيء%إولبمالهـال!الفلا9!برجممظثلإفىلمكم!هملا!لألا1المأإ؟

لا،،لم!لم!لم7،!ولبز!لأالمليا!اا؟لىئ!المإاليالأ!ف!أأ!؟ا

مف!ل!"لمرالمئملأ.ء!؟،أ،أء!إ!ا!بر؟كللأ!7لم9!لم!اأ!هـشالىعلىال!فية

لم،11.ممادلألم%"،لأ"لمآلاأشهلأكهه!ئمئللأ9فيلألم"لأبه!!بهلبمالالحملا!!ئم

،%9!3أالمهماكما!%ءأ!ل!*فرئسأ!لمالمئرليسن!هةأ!هدكللمعلملم!ه!ر!لم!لم

(لمئجهدة!المملبهه!لم%921"3إ%كإبالالم/كألملمإ"ئ!،7لملمكئطا،لألم3إلملأإإاليال!ألألأب!%7لإإلمأ؟ا

/لىبر،لمء!--+م،وتملا-/س--،7-؟-----؟؟---

ئم!غ+؟ئراو7خ--،س3!--أآ!--بس؟-س،،،ؤالإقدتا؟بت!االئثك

بهلأأ+به!بأ؟!!و-!-،إتج!ي!اله!!-\،أ،س9سلمت!أظذلمحد!ب!الماتبهك،تالث!ل

!ثبر!!مظقك!مماصهلأأ:4!!ئ!حبن/1"4"لى،س!"ة!إكننلمممغس،

؟!ؤئمإاللمإجم!ئهسالل!س،أفي؟؟؟4أتبظزؤ،؟4،لأ4م.ئم\"3س"7-!-،""-7

!رو!ارإى!غ*ل!7،6لأء!لمزىلملم!ا!؟لىلم*ءلمجيهلأ1يهم-"س؟،ى"\-3*+-

ي!كا9ش،فيلإء77"ألثهما!نإل!لأالم(ك!كلاكور،1/بر93،-،)7!،الزكاي-خش

2؟7!!فاكو،طئي7!أ*لمثبئألائسو/1أ؟لا،7!!اتج!لمس!ة-إ*حم!

إلمج!وث!اده!الروكلإفي!؟7\أ-ال!ناعبمبمادوفي3إنججعنهـألي!7

كهـأبلأض!هو!،47لم،ثك!س"ل!،لم!!7؟!،آلىاكحبها/كم؟ي؟/9لأة،-،7ر،

أس3!،،1،"99،االهيهيئلقيثض؟لألأنمنجء*!س7ء3أىلأضئبركيلمبصييغج،-

الئنههو*كعلم1،41ق!"11لاالهسؤكحمد-أءن!3المصسسمف!نملأالاتم!مالأكهـد

،ك!،13!،لم7لكهه!غأ-لم4-الوزفئبر،3إة7"-!0الإججماييلم

كهلافى!لىإشهثمفباض!خفا،لملم،-1،،ع،!7.:؟أ؟،ء77لألركللهئز!أ-

\ولأائملم!"لمأىإ"ع!للإأك!!ثم(ببهفإقيلهخحض!ط9!لكيئلى،نصإض!لى7ا

"!ككلىلمالم!الون،نجالئننه!ىإلمبا7؟!شل!دل!لمجم!هارأشطهـثفبهالى3سهأفى

جم!ط"3سئج99!إببيبههل،س"3لم!ع؟7!!لملأ7،،!،إإظ!لى!-

،--عى،!،*7/آ!*أإلى؟ئمأ!؟لى!لاا،أ/-،!!!/ليآلم991ء+ألأ9لم-اأئئحلهبم

!ح!مييه!عا!لاسلى!إ،)7!ئمأ!بماغلأمائثوى7*!7يهمافىسو!717؟،،لمإ/

لمي!المالم!،!ملم؟بر؟اإ

،،،!ئملم3!،!7!،لم(،ثجئملأ!لإ؟؟7ءبر!،!،؟لمةالألإرولملالياث!لأ!أصيلأإلأكئى؟بر

لا9مي!لأنمع/،3!1لأبه!،،!لأا؟؟؟-،بر31لملم!-1،1أ،!كا"!،أكن،الثبرا!ماكوفيا

/لأع/ى7"أ،قي""!!أء،)!ئم71،،لمأ)،7؟*أ!،

7،،،34؟!لم،لم79لم3،/أ،لم!،يل!7،/!!7"لأ3!اف!طألون!إبهاءولأث!مالى

كنجصر،على!لالم9ل!لهـيهـههثالبمافيبلألؤدلأكدالفأ!دطهشه!ا"رلمؤليمضأك!ثرئه!،7لأ8لأ
هب!7برلملمع/!مم!إغ،إلص!ب!/إي!ا!لملا"ور!ئثه!ءاب!ثل!ثبمأرو!لأ

،!لم3لم"-،الثهـيو!ا(أالههـملأ!هل*فيألم،لالمالم7وو،الإكتهيملىالئعلمبملى

كبنههل!أجمحإييالإفبهمؤا،لم!!اللأبئ!!!لم*مفنز،!7لم!7!؟!كنالش!!لس

!فىكل!ؤلملم!طزأ/،لملأ3!ع/!لمئهأكهـثرئه!ئلأ*أءكل!كلمن(ليكثا!

عا"أ7!سولما-ئمكاع؟الاثالل"المهمالهاال!إ//إل9لملم!!لألاإئمتكلل!كللأ!"

9!7!لاكأ!ل!ال!لم،+للملم!!؟لم!لأ؟؟لأ!!ؤءلأ!حاا3ع!لا!م!،أأ9بملأ)أب!حهـفؤ

لمالئك!!!ؤ!7آ؟في؟لأإبممهـبيسملهـئاكئه%شر،روء/1،1"

لم!إ"!!أ*!،"لمب!لم3طئ!(؟،ال!ك!فيأركالاممئبماممذلشخ!بر،""لأالأ

أبلأئهال!لا!أ!لمانهمقبر!بهبثإلأأ!وأوبئأالهمهؤإل!؟لمآلم!99!برالطثنآ

،%لألابمولأ!أثهـ!و(!،لمفهفالهه!لألملمس!مإ"بر73،فئلأ!7*!ئ!ا

قيلىفىأ!ك!ا7الذكهاأنلأأ،!سدش!7اللأ!الإفىققإطذك!%أل!لم

لم9،إ،،9ئلبهال!ال!للم!هماكل!7؟بمأف!ساإ2!ك!دول!عإلمسحلف!أال!للمبما

،"لمأ"إلال!أده!؟لم؟ألملمثما!بهـبهلالالم؟لأ!!لم9،؟7سضأ!9!لم"."

لمبهوللأ،الوالفى7لم"ا!لملم،!لقالسسسكردلها،لىالثقنيسثبه!،لم،!لملأ

فى*!"اال!بل!!!3/،/يمال!مالم!"لمإلمجهدننلىلألمء!أ؟1،!لم7\4

لم7!ألأ1المئمأ؟ألم،ألح!يال!،آ"إهـلالىلمإأ3ثماليسكل!فىإلثفلالكل

؟أ؟لم3لى!؟،!لمكا؟،لم/ش/%لدئم؟ئلىإبر؟زرئأول7إالئبمبئه!بهوطو!"طديئ!7!فرا!ال!ثئى،



-----ء----.----.كا.*-3----------"!؟لمابمك!نياإلريطأرقولئج!؟اتجوعممطر!نجيصباأءإنبحزصلأ?-1

لأهـثط!صوطنحهجف-!-ا)أسلاثياسحتة

أ-،تطوايطسل!*ر"للالندلعمنوأاسناليع(لنلىك!ان

ص%العرائش--.-فيالحسبمةص-7-!//3/)اسباليا(مليلةص

الشمالىطلسىايرابكب!رلغر!ابعأسولى!.ورمآتا+2لم)58ايمكا

المصر؟//ءأورلرتص-101أطل!

القنيطرةءع(-تازةدهجر.

اد؟طن-!شررع--ء.كر+)ص-!!الجزا

المحملنيبم3--(!-ا/

لبيضاءارا!ءسلل!الى.األمصنر!م

ازآلحدلد!حسا.لر-ء*(!أالرصلاء!!لأ!هضبة

لا2!كالا!صر)+حرلمر؟صتيمدراووحا

كزسلبكة!.ص-شما-.

01أ-!ص.سيدصال!المقيهو)637تال!صت،

آسليصل!و5الر.-امادى!صعدا!ل!*ش!لو

--7----------.---------7---حز--شلما-ا--ا---.السرأعنهص--شسا-ا--غ-.-------/!!2--

الضوير-ممر--.د\*يا!!-!ر.ص/؟

راملتالوتا"ير!كل!ع!3!-ج!للولرصرف!لأص1+ر،بر/

سمراسءاولولارلأو-!مم!3ج!--ص-،،ح3:*ء9-11/!7

رهيررأس1

،ا3!،61114احاحر!رعهإ؟31ا

انزكانلا-

!لأثز!ره*!"أثألم!عباسللي

لاعركهـ)\صصاك!على)*دايورا/لم!-!

لثرن!تدرج!ص!لأ،فىاهمعيص%،،لم!ل!رو.!*!1!!لا
.ءء!.لمد-!-الم-،ل!!!،-

إفنى/صز!!و،د-

رد!!*إ

!مردد؟1ولم!هءالم-كبرلألجزايبرأ!!ا
.!وين

------!----لأ--------------------أ7---سلم!*وراى82

لم*أكججيمالمحسىكاير!يركا---دتملدالمالكبرىاالصحرا

لأكالأع

-صالعيرلحلو

أهارلتي

!!ا

!!-----ةأ---!-عص----

ريتانيا-كا!غ

ثفخ

كناركطرجون

لرا)اممبافبا

حض
وراا.

أمأ!ضفئ؟لم

!ر

إ

لم

اءلا،لصمجيز

الزعزعدات

!التما

أللرطمد-ص



سلطةالمستشارينلمجلسأنكما.الأخيرةالكلمةلهتبؤالذيالنواب

الذينالمغاربةلجمئالمواطنينويحق.محددةشروطنححمنالحكومةإسقاط

.الانتخاباتفيبأصواتهميدلواأنفأكثرسنةأ!8أعمارهمتبلغ

أو.اقتصاديةجهة61إلىالمغربيةالمملكةتنقسم.لمية21الحكومة

حضريةجماعة5171وبالمغرب.عمالة2و.إقليما13بهاولايات

،عمالاتعلىالولاياتوتشتمل.والعمالالولاةالملكويعين.وقروية

المحلية.الجماعاتسيرعلىالداخليةفيالاءولةوزارةوتشرف

و!ط:،م7991عامحزبا61بالمغربالأحزابعددبىلغ.الأحراب

،الدستوريالاتحاد،الشعبيةللقواتالاشتراكيالاتحادالاستقلاإ،،حزب

الاجتماعية،الديمقراطيةالحركة،الشعبيةالحركةللأحرأر،الوطنىالتجمع

التقدمحزب،الديمقراطيالوطنيالحزب،الشعبيةالوطنيةالحركة

الحزب،الديمقرأطيةالقوىجبهة،الدمشوريةالشعبيةالحركة،والاشتراكية

العمل،حزب،الشعبىالديمقراطيالعملمنظمة،الدكألمحراطيالاشتراكى

الديمقراطية.أجلمنالحركة،والاستقلالالشورىحزب

ويعين.والتنفيذيةالتشريعيةالسلطخينعنمستقلالقضاء.المحاكم

ويستمدللقضاء.الأعلىالمجلسمنباقتراحشريفبظهيرالقضاةالملك

الفرنسية.القوانينوبعضالإسلاميةالشريعةمن،ضانينهالقضائيالنظام

والجناياتالجنحفيتختصالتىالعلياالمحكمةمناللهضائيالنظامويتألف

الجماعاتومحاكملمهامهمممارستهمأثناءالحكومةأعحساءيرتكبهاالتي

الاستئنافومحاكمالابتدائيةوالمحاكمالإداريةكموا-ظوالمقاطعات

العسكرية.والمحكمةالخاصةالعدلمحكمةوالأعلىوالمجلس

مأ699عاميونيوفيالمسلحةالمغربيةالقواتعددبلغ.المسلحةالقوات

ومن،جندي000/175قوامهجيشمنوشكونفرد،491).00نحو

أما.جندي0003.1قوامهاجويةوقواتفرد0006عددهابحريةقوات

عسكريةإضافيةقوةجانبإلىفرد،01و...فعددهاالمدصالحرسقوات

فرد(.000.5منآليةتدخلقوات)تضمفرد000،03قوامها

18العمرمنيبلغمغربىكلالعسكريةالإلزاميةلخدمةفيويشارك

عامبالمغربالدفاعيةالنفقاتميزانيةبلغتوقدشوا.18ولمدةسنة

مغربي.درهممليون422.01حواليأم989

السكان

مستمربشكلالمغربسكانعددزاد.وسلالاتهمالسكانأعداد

عاميوليو02إحصاءففي.الميلاديالعشرينالقرنمنالأصيرالرلغخلال

--!كا

لمغربا

السياسيةالخريطة

أحرىصثمهدلد!اإ-!

اللحرسطحمسئوىلوقرتعاع

ادوليةللحدودمرحغاليسثالحرطةهده

501لمغربا

مزباقتراحالحكومةأعضاءباقىالملكجلالةيعينكما،الأولالوزيرتعيين

.الأولالوزير

المستشارينومجلسالنوابمجلس،مجلسينمنالبرلمانويتكون

النوابمجلسأعضاءانتخابويتم.الأمةمننيابتهمأعضاؤهويستمد

مزالنوابمجلسويتكون.سنواتخمسلمدةالمباشرالعامبالإقتراع

عضوا.027منالمستشارينمجلسيتكونبين!اعضوا،32ء

ثلثوتحجدد،سنواتتسعلمدةالمستشارينمجلسأعحكماءوينتخب

التجديدأزيشملهاالتىالمقاعدبالقرعةوتعين،سنوات(ثلاثكلالمجلس

محكار-،،-!اطةو!!سثاةاءة،ارء!ااسوراهـا--اأ41أاأ:اأاللأه



المغرب605

وفى،نسمة321.15لأ021السكانعددكانأم719

217.388.02إلىالعددزادأم829عامسبتمبر3

،أم799عامنسمة26ر.717)73بلغبينمانعسمة،

عامنسمة000.408.28إلىعددهمايصلأنويتوقع

.م0102عاممليونا.933سيكونكما،م0002

نحوام599عامالمغربفيالمواليدمعدد!تبلغت

خلالألفلكل4.93كانتأنبعد،ألفلكل.927

معدلاتبلغتكما.أم89و.أم729عاميبنالفترة

كانتأنبعدأم!59عامألفلكلافرادممتةالوفيات

.أم89.أ-759منالفترةخلالألفلكل13

منألفلكل8.45الأطفالوفياتمعدلاتوبلغت

البالغالعال!بمعدلبالمقارنة،أم599عامال!حياءالمواليد

الطبيعيةالزيادةنسبةوبلغت.ألفلكلفردا07

.7.51العالميالمعدلبينما%،9.21نحوأم99هعام

بالمغربالسكانلمضاعفةألازمةاالسنواتعدديبلغ7

7.3المغربيةأطمرأةالخصوبةمعدلاتتص!كذلك

جملةمن5%40.0الذكورويشكل،المتوسطفيطفل

الأطفالويشكل.%.6994الإناثتشكلبينما،السكان

بينما،السكانجملةمن.36%1!شة(15من)أقل

من%7.57سنة(6.-أ)5العمرمتوسطويشك!!

وتبلغ.%2.6سنة(06فوق)ماالسنوكبار،السكان

بينما8.92%،حواليسنة92و15بينالسكاننسبة

جملةمن76%حواليسنة44و03بينالذينيشكل

المتوسطفىسنة65الأعمارمتوسطويبلغ.السكان

(.للإناثسنة67للذكور،سنة6)4للجنسين

العربمنخليطمنالمغربسكانمعظمويتكون

منذبالمغربالآنيعرففيماالبربرويعيم!والبربر.

الأبيضالبحرسلالةمنوه!امضت،سنة.0003

وقد،العربإليهاينتميالتيالسلالةنفسوهى،المتوسط

التركيبحيثمنتميزهمخاصةبسماتاحتفظوا

الح!صمعلىاستعصواوقد.والسياسيالاجتماعي

منفتمكنالإسلامجاءحتىالونداليوالغزوالرومانى

قلوبهم.

أغرناحلالالمنطقةإلىهجرتهمبدأتفقدالعربأما

الأولالقرنينبينموجاتهموتعاقبت،الميلاديالسابع

فضلا(،الميلاديينعشرأصسائوالسالغ)االهجري!توالعاشر

نهايةحتىالبلادعلىتوافدواأسذيناالأندنسراعربعن

أحس!تاوعبر(.الميلاديعشر)اسمابمأ!جرياالعاشرالقرن

سبيرةبدرجةاجبالزروايبربرالعربجماعاتتصاهرت

غيرالمغاربةمنقليلعددإلاالآنيوحدلابحيث

مختلطهين.

رئيسى-بشكل-بربراأوكانواعرباالسكانويعرف

ويشكل.البربريةأوالعربية:الرئيسيةلغتهمطريقعن

من%25حوالي-الرسميةالمغربيةالمصادرحعسب-العرب

الباقية.النسبةأكلبيةالبربريشكلبينما،السكانجملة

المحيطساحلامتدادعلىأوالمدنفىالعربمعظمويعيح!

الجبلية،المناطقفيالبربرمعظميعيحقبينما،الأطلسي

كما،الريفجبالشرقفيواضحبشكلنسبتهموتزداد

وأطلسالمتوسطأطلسجبالفينالس!طأغلبيةيشكلون

الكبير.

البلادعلىوفدواالذينالزنوجمنأعدادبالمغربوتوجد

منفيتكونونالأوروبيونأما.الإسلاميالحكماخلال

وكانوا،نسمة181.05عددهمويبلغ،والأسبانالفرنسيين

البلاد.استقلالقبلنسمةالمليوننصفقرابةذلكقبل

اكم2نسمة736.المغربفيأسسكاناكثافةوبلغت

إلىمنطقةمنبشدةالكثافةوتتفاوت،أم799عام

06إلىالساحليةالمناطقفيترتفعفهى.أخرى

بينماإلىالزراعيةالمخاطقفىترتفعكما2،احصمشخصا

المناطقفىتنخفضحينعلى2،شخصاك!ا01و.05

وتبلغ2،كمخمسةكلفىواحدشخصإلىالصحراوية

الصحراء.أطلسوفيالمغربشرقفي2اكمأشخاص101

وتبلغ،للمغربالرسميالدينهوالإسلام.الدين

كلهم،السكانجملةمن%7.89حواليالمسلميننسبة

التعاليموتنظم.المالكيالمذهبمنالسنةأتباعمنتقريبا

والمجتمع.الأسرةحياةالإسلامية

نسبتهمتبلغواليهودالنصارىمنعدداالمغربوتضم

النصارىعددويبلغ.السكانجملةمن%أمنأقل

الرومانمنمعظمهمتقريبانسمةء.لأ...نحوبالمغرب

البيضاءالدارفيإنجيليةكنائستوجدكما،الكاثوليك

اليهودأماالبيضاء.الدارفىبروتستانتيةوكنيسة،وطنجة

المتحدةالولاياتإلىكبيرعددمنهمهاجر،أقليةشيشكلون

سوىمنهميبقولم،المحتلةوفلسطهينوكنداالأمريكية

القليل.النذر

ولا،المغربفيالرسميةاللغةالعربيةتعد.اللغة

إلىالبربرمنالعديدوإنماوحدهمالعرببهايتحدث

البربرمن!جيرعددشحدثكذلك.الأصليةأسغتهمجانب

سكانأكثريزالولا.الأسبانيةأوأغرنسيةااللغةوالعرب

ماينسونهاسرعانالتياشبربريةيتحدثونالبربرمنالجبال

الجبليةالمناطقفيالعزأسةتساعدهمو،الدنفيإقامتثملعد

ولهجاتهم.طغتهمالاحتفاطعلى

ا!غربفىالمدنس!ساننسبةتبلغالحفر.سكان

س!صاننسبةبلغتبيحماأم،699عامفي52%حوالى

.%84يم!شا



وعمالاتهالمغربأقاليم

"2العفآلةأوالإقليم

وتنانأدا-أغاديرإقليم

الحسنىالحي-الشقعينعمالة

المحمديالحي!السئعيرعمالة

السلطاندر!الفداءعمال

الحوزإقليم

الحسيمةقليم

الإسماعيليةعمالة

الزاك-أساإقليم

أريلالإقليم

ملالبنيإقليم

عثمانسيدي-مسيكالنعمالة

سليطنبنإقليم

تاوريرت-لركادإقليم

بوجدورإقليم

بولمانإقليم

ألفا-البيضاءالدارعمالة

شفشاودإقليم

شيشاوةإقليم

بامارايتاشتوكةإقلي!ا

الحاج!إقليم

الحديدةإقليم

السراغنةقلعةإقليم

الرشيديةإقليم

الصويرةإقليم

السمارةإقليم

الديببغدار-الجديدفاسعمالة

المدية-فاسعمالة

فجئإقليم

كلميمإقليم

أفرانإقليم

ملولآيتأنزكانعمالة

جرادةإقليم

القنيوةإقليم
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35
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3/43
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57
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0،24

568
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أ)155

فىالمغربفيالحضريةالحياةنموبطءمنالرغموعلى

هذهفيمطرداتطوراشهدتأنهاإلا،الأخيرةالسنوات

لمأم269عامففي.العشرينالقرنبدايةمنذالظاهرة

،السكانجملةمن%ا.علىتزيدالمدنسكاننسبةتكن

عام%03إلىثم،م3691عام%61إلىزأدت

38%وأم،719عاملإحصاءطبقاوا،35أم،069

هذهوتفسرأم.839عام41%وبلغتام،759عام

منهرباالريفيةبالهجرةبالمغربالمدنسكنىفيالزيادة

أفضلأجرأوعملعنوبحثا،الريففىالمعيشيةالظروف
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العمالةأوقليما1

الخميساتإوليم

خنيفرةإؤليم

خريبكةإوليم

لعيوناإقليم

العرائشإؤليم

السيضاءالدارمشورى!الة

المديةمراكمقى!الة

المنارةمراكمقعمالة

المنزهمك!اسءمالة

المحمديةعمالة

لناضوراإقليم

الذهبواديإذاجم

ورزازاتإذليم

أنكاد-وحدةعمالة

الرباطىمالة

سفيأإقجم

سلاعمالة

صفروإقجم

سطهاتإقجم

زنانة-البرنوصيسيديعحالة

قاسمسيديإ!!م

علىبنيوسفسيديى!الة

تمارة-الصخيرات!!الة

طنحةإقيم

طانطهمانإقجم

وناتتاإقجم

تارودانتإقاجم

طاطإقيم

تازةإظجم

تطهوانإظطم

تيزنيتإقجم

يعقوبمولاي-زواغةعمالة

ا؟صوع

المسكأنعدد

4852541

610/465

/983048
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لم5693

367،918

547،432

525،213

630017،
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923ر192
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627لم639

97058،

628(084

396(689
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250،807

092،537

821،347

495،382

730،26ر71

ا-؟لاسرغد

84لم302

347/92

8.76".

808

341،37

77ألم53

261.53

996.31

116لأ26.

025.7

9"،.86

489747

190.127

913لم6.أ

683.115

621.42

2738013

692.47

6/301"5

4"،235

856.43

582.012

"ألم819

89(343

011(015

936/18

247.8"أ

أ"183،.

62لأ985

320.63

444227/4

هوامشعلىالأكواخضواحينموفيتسببكا،المدنفى

.الكبيرةالمدن

البيضاءالدارهمامليونيتانمدينتانالمغربفىوتوجد

دولبينالسابعالمركزتشغلالمغربيجعلمما،والرباط

المليونية.المدنظاهرةفىالإسلامىالحالم

نصففئةمنوأحدةمدينةحاليابالمغربوتوجد

بينحجمهايتراوحمدنوخمسفاس،هينسمةا،ليون

مراكش:وهينسمةالمليوننصفمنوأقلالمليونربع

مدنستتوجدكما.وطنجةوالصويرةووجدةو.صكناس
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شعبياتحمويقيامركزا،التاريحيدورهاعلىتحافظمازالتمراكش

الح!.بأهلالمهحراءيحفأهل

والمحمديةواسفىتطوان:هيوأكثرنسمةألفالمائةفئةمن

واغادير.والقنيطرة)خريب!صة(وخريبجة

مناطقفيالمغربيالريفس!سانويعيع!.البوادي

محصنة،بأنهاالجنوبقرىوتتميز.البواديباسمتعرف

مساكنشكلفيتكونأوأغادير،منهاالواحدةوتسمى

وأطلمم!الكبيرأطلسجبالفىأماقصورا.تسمىحصينة

تيرمت،الش!سلالمربعةالكبيرةالحصونفتسمىالمتوسط

بفئكائلات.عادةوتس!ضها

خاصة-الصحراويةالمناطقفيالمغرببدوولعيش

معالحدودوقربالذهبساقيةمنطقةفى-الدقيبات

الجزائر.

منالتقليديةالمغربيةالأسرةتتكون.المعيشةأكلاط

المتزوجين،وأولادهما،المتزوجينغيرأ!ماوأطفا،أبوين

كليبدأالأبيموتوعندما.وأطفالهمالأبناءوزوحات

المناطقفيوتقام.الخاصمسكنهبناءفيمتزوجابن

موتقبلالأسرةامساكنمنالكثيرالمزدوجةالحضرية

معا.للعيشفردلكلكافيةحجراتوجودلعدمالوالد،

وموادللمناختبعاالمغربريففيالمساكنتتنوع

الجخوبيالجزءفيالسكانمنكثيرويعيش.المشاحةالبناء

وتبنى.المجففالطوبمنمبنيةمساكنفىأسدولةامن

والأحجار.الأخشابمنأخرىريفيةمناطقشيالمساكن

كبيرةواحدةحجرةالمساكنمنكثيرفيويوجد

،للنوموأجزاء،للمعيشةوحجرةمطبخاتستخدم

خارجىسوقفىالسكانويتجمع.للحبوبومستودع

ويتبع.الجيرانمعوالحديثالسلعوشراءلبيعأسبوعى

بدوية،حياةالريفيةالأقاليمفيالمغاربةالسكانبعض

الخياميستعملونولكنهم،مشيدةمساكنفيويقطنون

الرممط.أثناءتنقلهمفي

مساكنفي-المدنسكان-المغاربةمنكثيرويعيش

فيغنىالأكثرالسكانيعيع!بينما،متجاورةصغيرة

سكنية.وحدأتتضممبانفىأوفخمةواسعةمساكن

وتسمىوالصفئ!الأكواخأحياءأحجرىابالمدنوتحيط

تسطحالتيالقصديرعلبمنالاسمويأتي.الصفيحمدن

الكبيرةالمغربمدنوتشتهر.الأكواخهذهلبناءوتستخدم

المدنيالاستقرارمركزهيوالمدينةالشديد.بالازدحام

.الكبيرةالعمرانيةالمناطقوتطورتعنهانمت،الأصلية

ملابسالمغربأنحاءفيالسكانيلبسالأزياء.

،يلبسونالمدنسكانأنمنالرغمعلىالواز،تقليدية

المنزلخارجالرجالويلبس.الغربيةالملابس،لذلكإضافة

أثقلكانوإنمشابهاملبساالسلهامويعد.الجلباب

الرجالمعظمويلبسأسا!ئا.الرلفرجالويستخدمه

منآخرنوعوهناك.حوافلهاليسقبعةأوعمامة

القبعة،هذهويستخدم،الوطنىالطربوشيسمىأغبعاتا

أرادممنوغيرهمالرسميونالموظفون،الآنشائعبش!!ل

ذلك.

سكانمنال!يريرتدي.المزليةالمددإحدىقل!يحتلن!ثطسوق

شمصاللاتيالسماءتتححبليمما،العربيالممطعلىملابسالمدن

الإملامية.التعاليم

!!
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لباساالجلباب-الرجالغرارعلى-النساءوتلبس

جلباباالنساءفتلبس،المناسباتوفيالمنازلفىأماخارجيا،

بتغطةالنساءبعضوتلتزمالقفطا!،يسمىجميلاطويلا

.بالنقابوجوههن

مناليوميالمغربيالطعاميتكون.والشرابالطعام

والمرقاللحمأوالدجاجعلىيشتملالذيالطاجين،

.المغربفيأساسياطعاماالسمكويعتبر.والخضراوات

منها:أخرىأكلاتبمجموعةالمغربيالمالبخويمتاز

.الحريرةوشروبةوالمشويوالكسكسالبسطيلة

)الأساسي(الابتدائيالتعليمالدولةتوفر.التعليم

والفرنسية.العربيةباللغتينالتدريسويتم،بالمجانوالثانوي

سنة13إلى7سنمنالمدرسةبحضورالأطفالويلزم

لكن،الابتدائيالتعليمفيالأقلعلىسنواتستولمدة

بالفعل.الدراسةفىينتظممنهم7%0منأقلأنالملاحظ

هيكلة،أم099عاممنابتداءالتربويالنظامعرفوقد

مرأحلبموجبهاقسمت،القديمالنظاممحلحلتجديدة

وتظ!،أم346هـ،747عامبيتالتيالعطارينمدرسةساحة

البناء.فيالزحرفةروعة

مدتهثانويوآخرسنوات9مدتهأساسينظامإلىاعدراسة

السلك:سلكينإلىالأساسىالتعليموقسم،سنواتث!ث

ومدةالثانىوالسلك،سنواتستبهالدراسةومدةالأولا

اكملواالذينالتلاميذويستقبل،أعوامثلاثةبهادراسةا

الأساسى.الأولأحصملكا

-61سنمنالدراسةفتبدأالثانويالتعليمفيأما

من%01الثانويةالمدارستلاميذنسبةبلغتوقد،سنةأ9/

%03ذكور،%4)4الدارسةسنفىالتلاميذ-جملة

11،ث(.

الأساسيمرحلتيفيللمدرسينالإجماليالعددبلغ

المدارسعددبلغبينما،مدرسألف091نحووالثانوي

قاعة068.901منأكثربها،مدرسة0066منأ.كثر

راسية.د

الريفيةالمناطقفىبالتعليمالانتظامنسبةتتميز

وسقىوالمدارلر.المدرسينإلىافتقادهابسبببىألانخفاض

زراعةفيأسرهملمساعدةالمنزلفىالقرىأطفالمنالإممثير

مناقلأهميةالبناتتعليميولونألاباءأنكماالأرض،ا

البنين.تعليم

المغاربةجميعبين08%المغربفىالأميةنسبةبلغت

ولكنأم،869عامفأكثرسنة51أعمارهمتبلغالذين

حعسبام،599عام3.56%إلىانخفضتالنسبة،لذه

%96الذكور،بين%.43)6اليونسكومنظمةدتمديرات

.(ال!ناثبفي

المثالسبيلعلىفهناكجامعة13بالمغربوتوجد

الثانىالحسنوجامعة،مراكشفيعياضالقاضي%ظمعة

،الأولمحمدوجامعةزهر،أبنوجامعةالبيضاء،الدار!!

الجامعاتأكبرتعدالتي،بالرباطالخامسمحمدجامعةو

وطالبة،طالب.00027نحوبهايدرسحيثاكغربية،

عبدالله.بنمحمدسيديوجامعة،القرويينوجامعة

طالبا840/245وأمشاذا59827الجامعاتهذهوتضم

.ام5991/699الدراسيالعامإحصائيةحسب

فنياومعهداجامعيةكلية68نحوبالمغربتوجدكما

تدريبكلياتفىالطلبةعددوبلغعليا.ومدرسة

الجامعيالعامفيوطالبةطالبا)91813امدرسين

.أم989لم

بأولويةحظيالذيالتعليمقطاعنفقاتبلغتوقد

عامالدولةميزانيةمن%3.26حوالىالدولةمنخاصة

للتعليمالخصصةالاعتماداتارتفعتبينما،أم999لم

كانتأنبعد،الدولةميزانيةمن%3.4إلىالجامعىأحاليا

.أم599عام%76.3

الجلديةبالسلعبعيدزمنمنذالمغاربةاشتهر.الفنون

المعدنية.والانية،الزجاجيةوالانيةوبالسجاد،،لجميلةا
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(.داحدي)ممص!!اليا!ديالتاسعالقرد!ىبماؤهتمالقرويينمسجد

الإلداعفىعايةوهى-العر!!ىتلويتمقرفيالقاعاتإحدى

الزحرفي.

المغرلى.التهراثعىمدىت!!العمارةنماذجبعض

المعر!.!ىالتلفاز!توديو
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والفرنسيالأسبانيالتأثيرالمغربيةالفنونمنالكثيروتعكس

ذلكومثال.والبربريةالعربيةوالتقاليدالعاداتجانبإلى

أغلبفي-المغربيالشعبىوالرقصالموسيقىارتباط

بجنوبالأندلسإقليمفيالموجودةبالنماذج-الأحوال

التشكيليالتصويرفىالفرنسيةالتأثيراتومدىأسبانيا،

أكانواسواء-الجددالمغاربةوللمؤلفين.والمسرحوالنحت

بمشكلاتواضحارتباط-الفرنسيةأمبالعربيةيكتبون

الفرنسىالتاثيربامشمرارعارضواوقد،الثقافيةالشخصية

.المغربفي

علىحصولهمنذالمغربنهج.الاجتماعيةالخدمات

فيوالعامالخاصالقطاعينعلىتعتمدسياسةالاسعتقلال

الصحيةالرعايةشبكةالدولةوأنشأت.الصحةمجال

الثلاثيالمستوىإلىالصحيالمركزمنتمتدالتيالعمومية

مستشفى،الإقليم،المنطقة)مستشفىالمستشفياتمن

(.وطني

عامالمغربفيالحكوميينالأطباءعددبلغوقد

كما،للأسنانطبيبا36وطبيبا،158.4نحوأم599

473وطبيبا7874.الخاصالقطاعفيعددهمبلغ

58ام599عامالمستشفياتعددوبلغ.أسنانطبيب

66و.،والأطفالللولادةمستشفى61و،مستشفى

أما.صيدلية432.1الصيدلياتعددوبلغصحيا.مركرأ

وبلغ،أسرة704262فكانالمستشفياتفيالأسرةعدد

بلغبينماموظفا،42)959الطيشبهالجهازأعضاءعدد

الوقايةمجالفيأما.675.2الخاصالقطاعصيادلةعدد

فىأعضاءتعاضديةمنظماتتسعفهناك،الاجتماعية

القدمكرةفريقوصولإلىأدتبالرياضةالدولةعنايةفة.الريا

دهاياتوإلى،أم499عامأمريكافيالعالمكأسنهاياتإلىالوطني

مأ899عامبفرنساالعالمكأس

تمثلالاجتماعىالاحتياطلمنظماتالوطنيالصندوق

الشعب،قطاعاتأغلب

كرةالمغربفيالشعبيةالرياضاتتشمل.الترويح

الزياراتوتعد.الرياضيةوالمسابقاتالسلةوكرةالقدم

بمراكش.التاريخيةالأحداثمنكثيراشهدتالتيالفناءساحةفيألعالهميزاولونالشعبيةوالألعابالتراثهواة
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الشائعةالأشكالمنالمجاورةالمقاهيفيوالتجمعالأسرية

المحليةالأعيادمنبكثيراسمكانلمجمتعكماللتروب!

السنة.خلالوالدينية

يومية،صحيفة41المغربفيتصدر.الاتصالات

هذهوتصدريوميا.نسخةألف335منأكثرتوزع

والأسبانيةوالإنجليزيةأغرنسيةوابالعربيةالصحف

بمالاشتراكىالاتحاد،اليان:وأهمها.المحليةواللهجات

بمالوطنيالميثاقبمالمغربالأنباءبم،العلمبمالأمةرسالة

الديمقراطي.النضال

ودورية.وشهريةأسبوعيةمجلة996بالمغربوتصدر

أصدارامدينةفىتصدر12)منهادورية34تصدركذلك

أربعوهناك(.طنجةفيواثنتان،الرباطفى1واالبيضاء،

الخطيب.دارمنها،المغربفىللنشردور

اليونسكو-منظمةلتقديراتطبفا-بالمغربويوجد

مستخدمتلفازجهازمليون21.وأ،مذياعمليون.15

منالإرسالاستقبالالمغربوتستطجع.أم599عام

المغربيستطئهثممالكما،الأسبانيةالإذاعةمحطات

!كويمتلك.ألممبانيامنالرئيسيةالتلفازقنواتامعتقبال

منهمشمحص721.ومذياعا،السكانمنشخص.15

ال!ذاعةمحطاتعددبلغأم989عاموفىواحدا.تلفازا

.محطاتأرلغالمغربيةوالتلفاز

والمناخالسطح

الغربيةأسةالشماالزاويةفىالمغربيةالمملكةتقع.ا!لوقع

،والجنوبالشرتمنالجزائروتحدهاإفريقيا،قارةمن

منالمتوسطالأبيضوالبحر،الجنوبمنوموريتانيا

منالأطلسىوالمحيط،كم468طوأسهبساحل،الشمال

عنيفصلهاولا،كم0025طولهيتجاوزبساحل،الغرب

.طارقجبلمضيقسوىأوروبا

هى:،كبيرةأقاليماأربعةإلىالمغربتنقسم.الأقالم

أطلس،جبالسلسلة،المسخفضةالساحليةالأراضي

.السهولالصحراء،

ساحلامتدادعلىوتقع.المنخفضةالساحليةالأراضي

الأرضوترتفع،الأطلسيوالمحيطالمتوسصأالأبيضاالبحر

باتجاهتمتدهضبةمكونةالأطلسياالساحلبالتدرلمن

المنخفضاتفيالخصبةالمزارعأراضيوتروى.الجبال

العديدةالضحلةالأنهارتجلبهاالتيالمياهبولمماطةاسماحلية

المغربية.المحاصيلأكثرهناوتزرعبالإقليما.

إلىالمغربفىالجبالتنقسم.أطلسجبالسلسلة

البحرساحلبجوارساحليةالأولى:رئيسيتينسلسلتين

الساحلية،أطلصأوالريفباسموتعرفالمتوسطالأبيض

وأأطلسجبالباسموتعرفقليلاالداخلإلىوالثانية

:متميزةسلالمملثلاثإلىالأخيرةتنقسم.الداخليةأطلس

فاسمديةقربأطلصجبال!حطقة!يوادياتشعلالخصبةالأراضى

الصحراوية.الماطهتعرالساحليةالمسهوأ!وتفصل

المترقي،الشمالإلىالعرليالحموبم!المعر!أطلصحمالتحترق



315بلمغرا

)جبالالصغيروأطلس،المتوسطوأطلسالكبير،أطلس

عميقةأوديةالجبالهذهوتقما(.الصحراويةأطلس

خصبة.

ساحلبمحاذاةممتدةالمغربشماليتقع.الريفجبال

مضيقمنواسعةأقواسشكلعلىالمتوسطالأبيضالبحر

فيم2)456أرتفاعهاويبلغ.ملويةنهرحتىطارقجبل

قبلالغربفيتضيقثم،الشرقفيامو08و.،الوسط

السلسلةهذهأنويعتقد.المحيطنحوطبقاتهاتنحدرأن

متصلتينكانتاوأنهماأسبانيا،فيسييرانيفادأجبالمنجزء

بجوارالساحلويكون.طارقجبلمضيقتحكونأنقبل

.الرؤوسكثيرمرتفعاصخرياالجبالهذه

الجنوبمنالمغربوسطتخترق.الداخليةأطلس

أطلس-ا:إلىوتنقسم،الشرقيالشمالإلىالغربي

أغاديررأسمنتمتدشامخةجبليةسلاسلوهيالكبير،

بطولشمرقىشمالياتجاهفيالأطلسيالمحيطعلى

جبلقمةقممهاوأعلى،كما2.-06وعرضكم006

مدينةجنوبيم42165ارتفاعهيبلغالذي،طوبقال

وتتميز.العربيالوطنفيجبليةقمةأعلىوهي،مراكش

الطرقتسلكهاالتيوالمضايقالممراتبوجودالجبالهذه

بجمالهاتشتهركماالعسيارات،لسيرالصالحةالمعبدة

واكلج.والاصطيافللنزهةاسمياحتجتذبالتىوغاباتها

عنتنفصلانكتلتينإلىبدورهاالسلسلةهذهوتنقسم

ارتفاعاأكثرالغربيةوالكتلة،تلويتممربوساطةبعضهما

-2.م4لأ...تتجاوعاليةقممبهاوتوجداكشرقيةمن

حيثالكبير،أطلسشمالفيتوجد،المتوسطأطلس

000.2بنارتفاعهاويتراوح،ملويةسهلوادييفصلها

إلىيرتفعالذيبرابلاتجبلجبالهاوأشهر.م.003.و

لمسافةالجبالهذهوتمتدبونصر.وجبلم،)0913

فىتتسببغزيرةأمطارالجبالهذهعلىوتهطل.كم008

الصالحةالمنتجعاتبهاوتكثر،المغربأنهارفيضان

هذهوتمتد.والشلالاتالجبليةوالبحيرات،للاصطياف

الجنوبإلىالشرقىالشمالمنقوسشكلعلىالسلسلة

يفصلهابحيثشمرقا،الريفسلسلةمنوتقترب،الغربي

وتعد.الجنوبمنالكبيرأطلسبجبالتتصلكما،تازةممر

كلمنهاتنبعحيث،للمغربمياهخزانبمثابةالجبالهذه

أطلس)جبالالصغيرأطلس3-.فيهالمهمةالأنهار

وتشرفالكبير،أطلسجنوبيوتمتد(،الصحراوية

)درعة(،دراعواديسهلعلىالجنوبيةبسفوحها

قممهاوأعلىسوس،واديسهلعلىالغربيةوبسفوحها

سفوحهاتتميزكما.م3و403يرتمإلىالذيسرواجبل

تكونحينفي،والغاباتالحشائشتغطيهابأنهاالغربية

المطر.ظلفىوقوعهابسببجرداءشبهالجنوبيةالسفوح

عند،م000.2إلىالشرقفيالجبالهذهوترتفع

الغربفيتنخفضبينما،العظمىأطلسبجبالاتصالها

الأطلسي.المحيطسواحلمناقترابهاعند

بينهافيماالسابقةالثلاثالجبليةالسلاسلوتحصر

يتراوح،بالشطوطتعرفالعاليةالهضابمنمجموعة

الأطراففىبضيقهاوتتميزم،09و.007بينارتفاعها

الشرقيوالشطالجفنةشطومنهاالولممط،فيواتساعها

منالشرقإلىتقعالتيالمراكشيةالمائدةأوالمزيتاوهضبة

تصريفهابأنالشطوطهذهوتمتاز.الوسطىأطلسسلسلة

أيضئاومنها.المالحةالبحيراتفيهاتكثرولذلك،داخلى

.المعمورةوهضبةالفوسفاتهضبة

سهولالختلفةبأقسامهاأطلسجبالبينتقع.السهول

وفاسوتادلامرأك!سهولمثل،خصبةتربةذاتمرتفعة

الفيضيةاسمهولبعضالأطلسيبساحلتحفكماومكناس.

السبخاتمنمناطقالاخرعنبعضهايفصل،الخصبة

سوسوسهل،ودوكالة،الشاويةسهولوهي،والمستنقعات

الصحراوية.أطلسعنالعظمىأطلسيفصلالذي

جبالمنوالجنوبالشرقإلىوتقع.الصحراء

والرمالالحصىيغطهأجردجافإقليموهو،أطلس

.المتناثرةوالواحاتالصخريةوالفتات

أكثرإدىتصلشاسةمساحاتالمياهوتغطيالمغربفىت!ضرالسدود

هكتار.ألفوخمعسينخمسمائةمن
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لالمياه.العرليةالبلادأغنىمنالمغربتعدالأنهار.

التىالجبليةالمائيةالروافدمنمهمةنهريةشبكةففيها

وتنبع،المتوسطالأبيضوالبحرالأطلسيالمحيطنحوتنحدر

المغربأنهاروتنحدر.عامةبصفةالوسطىأطلسجبالمن

ي!هحبالذي،الملويةنهرعدا،الأطلسياالمحيطنحوجميعا

الجزائرية.الحدودمنبالقربالمتوسطالأبيضالبحرفي

مطلعوفيالشتاءفصلفيالمغربأنهاروتفيض

هذهأهمومن،الصيففم!فىمياههاتقلبينما،الربيع

3أم.؟...الأقصىتصريفهيبلغالذيسبونهرالأنهار

نهرتصريفمايفوقوهو،السنواتبعضفيالثانيةفى

3م25إلىالصيفأواخرفيالتصريفيهبطبينما،دجلة

جريانا،المغربأنهارأفضلاشبيعأمونهر.التانيةفي

في3م)0.2و.الثانيةفي3م35بينتصريفهويتراوح

دراعونهر،بورقراتنهرثما،الصيففصلفيالثانية

تنسنيت.ونهرالملويةونهر،سوسونهر)درعة(،

أنهاهيواحدةسمةفيج!يعاالمغربأنهاروتتفق

اشهرفىالريفسيولوتفيض،الجريانمتدفقةسيلية

فوقالثلجيذوبأنبعدالربيعفىتفيضكما،الخريف

.الجبال

فيالجافشحبهبينالمغربمناخيتراوح.المناخ

المتوسطالأبيضالبحرنمطمنالدافئالمعتدلإلى،الجنوب

.الشمالفي

إلىمكانمنالمغربفيالحرارةدرجاتوتختلف

والمحيطالمتوسطالأبيضالبحرسواحلامتدادفعلىآخر.

فيولطيفةالشتاءفصلفىمعتدلةالحرارةتكونالأطلسي

منالمسبةماطة!وجودإلىذلكيؤديبحيث،الصيف

البلادداخلفيأما.للأوروبيينبالنعسبةالشتويةللسياحة

كلماالحرارةدرجاتتهبطإذ،القاريةالخصائصفتظهر

جبلقمةففي.الجبالأعاليفيخاصة،الارتفاعزاد

لادرجةوهيالصفر،تحتم052الحرارةسجلتطوبقال

نادرا.إلاالعربيةالبلادفيمثلهايسجل

يبلمتوسطهحيث،حرارةالشهورأقلينايرشهرويعد

أعلىيونيووشهر،الرداطفيومثلهامراكشفيم951

م2وهمراحصقفيم533معدلهيبلغإذ،حرارةالشهور

أصشتاء،افيم93.51أغاديرحرارةدرجةوتبلغ.الرباطفي

الصيف.فيم2.252و

المغربصىفيوجداس!اقطةالأمطاراأش!صميةبالنسبةأما

الفصلويمتد.جافوالاخرممطرأحدهما،واضحانفصلان

ويسقطمايو،أوأبري!!إلىنوف!برأوأكتوبرمنعادةالممطر

أصشوياالمطرويختلف.الفترةهذهفي-تقريبا-المطرمعظما

مراك!فيملم922ب!تمعدلهيتراوحإذ،إقليمك!!في

فياقصاهاالساقطةالمطركميةوتبين.الرباصأفيسم533و

القادمةالعكسيةالغربيةالرياحتسببهاحيث،الريفجبال

الشتاء،فص!!فيأجفورنياكاوخليجالأطلسيالمحيطمن

وتتناقص،الوسطىأطلسأعالىشىملم008إلىوتصل

فيملم002علىتزيدلالحيث،الجنوبنحواتجهناكلما

وأطلصالعظمىأطلسجبالد!تالمحصورأسموساحوض!

شرقا.اتجهناكلمارالأمصاأاتقلكما،الخلفية

الأحيانبعضفيبالمغربالجفافمنفتراتوتحدث

سبتمبرإلىويونيومايومن،أعسنةامنالجافالفصلخلال

وأكتوبر.

المتوسطالأبيضالبحرنباتاتتسود.الطبيعيةالنباتات

إلىمكانمنكبيراتبايناتتباينولكنها،المغرببلادمعظم

الأبيضالبحرسواحلعلىالمطهلةالجبليةالمناطقففيآخر.

الشربينأشجاروتغص.المماكيغاباتتنتشرالمتوسط

وأطلسالريفلجبالالغربيةاسسفوحوالبلو!أوالفل!ت

أما.الرباطخلفالمعمورةهضبةفىتنتشركما،الوسطى

تغطىحينفىالسهيا،نباتاتفوقهافتنتشرالهضاب

الأشجارتغطيكما،الزيتونبحدايتالأطلسياسهول

الزراعةوتسود،الشرقيةالداخليةالسهولوالمروجالقصيرة

فىملم004تفوقالأمطارمنكميةتسقطحيثالمستقرة

مليون79.8الطبيعيةالغالاتمساحةوبلغت.السنة

أعيدهكتارا5262262منهاأم،599عامهكتار

.أم989-88عاميتشجيرها

الجبليةالسفوحعلىالصحراويةالنباتاتوتنتشر

الواسعة،الصحراواتمناطقوشىالخلفيةلأطلسالجنوبية

توجدالتيالوسطىأطلسجبالالأرزغاباتتغطيبين!ا

انتشارا.وأوسعهاالعالمفيالأرزاغاباتأجملفيها

الا!تصاد

علىأساممىبشكليعتمدنايملاقتصادالمغربتتميز

الحكومةوكانت،الأجنبيةوالاستثماراتوالتعدينالزراعة

النقلخدماتومعظمالتعدينصناعةعلىتسيطر

عندما،أم399عامحتىأ!هشاعاتاوبعضوالمواصلات

الخصخصة.برنامجمنجديدةمرحلةالمغربىالاقتصاددخل

القانونعلىالعامذلكفيالنوابمجلسصادقفقد

.الخاصللقطاععامةمنشآتتحويليخولالذي93-98

الاقتصاديالإصلاح،الماضىفي،أعاقتوقد

المرتمللزيادةالمعدل:تشملعواملعدة،أطمغرب

الإنتاجوتعرض،العامالقطاعوضخامة،أجطالةوا،السكانية

علىالزائدوالاعتماد،والجفافالقحطلموجاتالزراعي

الطاقةعلىوالاعتماد،الفوسفاتهيواحدةسلعةتصدير

اقتصاديةإصلاحاتعدةوجرت.الخارجمنالمستوردة

لتخفيضمحاولاتوتمت،أررولياالنقدصندوقبإشراف
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،الصادراتوتشجيعالتجارةوتضجيع،العامالإنفاق

فيالاستثمارزيادةجانبإلى،العامالقطاعكفاءةوتحسين

العامةوالمرافقالفوسفاتصناعةماعدا،الخاصالقطاع

الدرهمقيمةتخفيضام099مايوفيتمكما.الكبرى

وتخفيضوالسياحةالصادراتلتشجيعمحاولةفيالمغربى

أبرم،أم599نوفمبروفي.المدفوعاتميزانفيالعجز

التعاونلتوطيدالأوروبيالاتحادمعشراكةاتفاقالمغرب

الأجنبيةالاستثماراتفوصلت.المتبادلالاقتصادي

حوالي4إلىأم699-5991العامفيبالمغرب

!جمصعةتوفجرمنالمغربوتمكن.مغربىدرهممليارات

ضمنهاومن،الأجنبيةالأموالرؤوسلجلبالعواملمن

المالية(للأوراق)سوقللقيموبورصةمتطورمصرفينظام

ونظامليبراليةلسياسةونهجه،الإصلاحاتعليهاأدخل

تشجيعي.ضرائبي

،المغرباقتصادفيمهمادوراالزراعةقدي.الزراعة

الصناعيالنشاطونموالمعادنأهميةزيادةمنبالرغم

الأجنبي.والاستثمار

وتعتبرهكتار،مليون71حواليالمغربمساحةتبلغ

عامففى.للفلاحةصالحةالمساحةهذهمنهكتارمليون

الحبوبلزراعةهكتارمليون9.5خصصم،6991

للفواكه،مليون4.1وللخضراوات00.325و.

السكرلبنجر!57..و.للبقول.00312و.

الصكر.لقصب.0014و.

مجموعمن34%حواليالزراعةحرفةوتستوعب

منمهماجانباتشكلكما،المغربفيالعاملةالقوى

بنسبةالإجماليالوطنيالناجفيوساهمت،الصادرات

بنسبةمنهاالوطنيالدخلويزيدأم،499عام%أ.59

سنوئا.7.6%

القفخاصة،الحبوببالمغربالزراعيةالمحاصيلوأهم

والحمضياتالسكروبنجرالشاميةوالذرةوالشعير

.الصويرةمديةفيعرلاتهمعلىالحصراواتيحملوراليجولونالبائعون

مأ699عامبالمغربالزراعيةالمحاصيلأهم

آلإنتاجالمساحةالمحصول

قنطار،)ألفهكتار،)ألف

469.1064/36الطريالقمح

22لم1896)942القمإلصل!

38لم2131)043الشعير

452135.2الذرة

29.534الأرز

135435.1الفول

44392الحمص

03276الجلباد

94953العدس

متريطنألف5.5548الطماط!

متريطنألف!5.9521البطاطس

متريطنألف169-البرتقال

متريطنألف332-اليوسفى

متريطنألف!57947.2السكربنجر

متريطن41151.998السكرقصب

قمطار03لم6.1004القطن

متريطن008،"..الزيتون

(م991)7

قنطر2055""."،أالشحصدوار

قنطر038،،،20.00السودانيالفول

ت---/سه!-أ-أ-طن-متر...+"ى-.48ءكا--4،ءصء!-العب

والبازلاء.والفاصولياوالزيتونوالطماطموالبطاطحي!

المزارعثلثمنأكثرالمغربمزارعيمنفقط3%ويمتلك

الزرأعية،الحاصلاتجميعمن85%منتنئأكثربها،

.هكتاراتأربعةعنالمزارعينمعظمملكيةتقلبينما

الخصبةالسهولبالمغربالزراعةنموعلىويساعد

البلاد.فيالزراعيالإنتاجيتنوعولذلك،الممطرةوالسفوح

%02الحديثةالزراعةوتشغل.وحديثةتقليديةهناوالزراعة

الزراعةتستوعببينما،المزروعةالمساحةجملةمن

هكتار(ملالون)4المزروعةالأراضيمن8%0التقليدية

بالزراعة،المشتغلينالسكانجملةمن%09بهاويعمل

وفي،الحبوبوتزرع.مزرعةمديونحوالطعلىوتوزع

للمغربالشماليةالسهولفييزرعالذي،القمحمقدمتها

ويزيد،والشاويةغربإقليميفىوخاصة،الأطلسية

الشعيرثمسنويا،طنمليونعلىالأقاليمهذهفيالإنتاج

الذيالجافالجزءفيمعظمهويزرع،الريفسكانغذاء

،والزيتونالبقولجانبإلى،الأطلصجباليمشرقي

ومراكش.فاسسهولزراعتهامناطقوأهم

2(471تبينمساحةفيفتقومالحديثةالزراعةأما

منهكتارمليونربعحواليوفي،المرويةالأرضمنهكتارا

تستخدمزراعيةجمعياتوتمتلكها،المستصلحةالأراضي
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المغر!.فيالتقليديةالميدقواربمنمجموعة

فيوتقعللتصدير،المحاصي!!إنتاجفىالعلميةالأساليب

قدالزراعةهذهوكانت.الغربيةوالشماليةالشماليةالسهول

يستخدمونكانواالذينالأوروبيينأيديعلىبدأت

كانتالاستقلالوعند،دائمةبصفةمزرعة001لأ...

هكتار.مليوننحومساحتهاتبلغمزرعة6).00!اك

للتصديرالمعدةالمحاصيلالحديثةالمزارعبهماتهتموأهم

خاصة،والفواكهأوروبا،إلىتصدرالتيالخضراواتمثل

فيوتزرع،متعددةجهاتإلىتصدرالتي،الحمضيات

تغطيةبقصدأعمحواالخوخثما،وسوسالرباطغربأقاليم

.مكناسإقليمفيالمدنسكانحاجات

اشئيسيةالدوا!منواحدةالمغربتعد.الأسماكصيد

الأسماكصيدويؤدي.إفريقيافىأ!يدالإنتاجبالنسبة

حاجاتيؤمنفهو،المغربيالاقتصادفيمهمادورا

للتصدير.الأسماكتعليبصناعةويمد،المحليةالاستهلاك

المياهمنسواءالأسماكمنكبيرةكميةرتنئالمغرب

البحرأوالأطلسيالمحيطفيالمالحةالمياهمناوالداخلية

تمالتيالأسماككميةبلغتأم799عامففي.المتوسط

مياهومنطن،211البحارأعافيمياهمنصيدها

السردين-:الأسماكهذهوتشمل.طن718الشواطي

والأنشوفة،والتونة،والماكريل-الأوروبيالسردينخاصة

ويعبأ.أصسواحلاعنالبعيدةالأماكنمنصيدهايتماشتى

إلىيحولأوالتصدير،بغرضصيدهمالمجممعظم

.للحيواناتغذاءأومخصبات

عامسفينة7392المغربيالصيدأسطولضم

وتستخدمالبحار.أعماقسفنمن904منها،أم799

عامالإنتاجودلغ.عامل002).00الصناعةهذه

فط008.113منها،متريطنء،842..ام599

المغربية.الشواطئفي/07728و.البحارأعالي

كبيرةحيوانيةثروةالمغربتمتلك.الحيوانيةالثروة

لألبانهاتربىالتىوالأبقار،والماعزالأغناممنأساساتتكون

(أم599)عامالمغربفىالحيواناتعدد

لعددالنوعالعددالنوعا

لر(رأ)(سرأ)

324،4لأ007عزلماا059844"راة!اا

000،58لأ...حاجلدا002،68561معالأا

(الأطنان)الافاللحوممنالحيواناتمنتجات

ما699ام599الإنتاخ

921253الحمراءاللحوم

أ"2213السقر

21109العح!

0222الماعر

5483وأحتاءأحرىلحوم

081032الميضاءاللحوم

والحيواناتالجروحيواناتالجمالجانبإلىولحومها،

الداجنة.

أخشابمنكميةالمغربتنتج.الغاباتمنتجات

،أم499عاممكعبمتر0095587/1بلغت،الغابات

هكتار)006.9698المغربفيالغاباتمساحةوتبلغ

،2و00928.1الجنوب:كالاتيالمناطهتحسبتوزيعها

الشمال،286)004الوسط،005.463تانسيفت

،0052385.1الشمالىالوسصأ،006676الغربي

.607)003الجنوبيالوسط،0040546،2الشرق

وتمثلبنياتها،بشوعالمغربيةالصناعةتتميز.الصناعة

وبلغ.للخارجمبيعاتهمن7%0حواليالصناعيةصادراته

عامدرهممليار2.41الصناعيةالاستثماراتحجم

عن8%والخاصالقطهاعبوساطة%29مخها،أم599

.العامالقطاعطريق

مجموعمن.7%2لحواليالعملالصناعةوتوفر

من.7%2بنسبةوأسهمت،المغربفيالعاملةالقوى

،أم499عامالبلادفيالإجماليالوطنيالنابخجملة

03%.8.نحوإلىوالتشييد-والطاقةالتعدين-معزادت

عاممصنعا874.4حوالىالبلادفىالمصانععددبلغوقد

10126منها،عمال401/355تستخدم،أم889

(أم099)المغربصناعاتأهم

الإتاجالصناعةالإنتاجالصناعة

وحدة0،0،3اصسياراتاطنمليود6(4الإسمت

!طمليون.12الموسماتحمصصتمليود215الموسفاتيةالمحص!ات

2م2لأ811)101أصسطوااحسحاداط!00008الحاماشيتولىريت

01.)000773الكهرلائيةقةا!كاأاط!44د..،اصسكرا

واطاساعةك



تستخدممصنعا76وأفراد،عشرةمنأقلتستخدممصنع

فرد.005منأكثر

حاجاتسدفىالمغربصناعاتمعظموتتخصص

،والمنسوجات،الأغذيةصناعةوتضم،المحليةالاستهلاك

،والورق،الكيميائيةوالمواد،والإسمنت،الجلديةوالسلع

،والأسمدة،البلاستيكومنتجات،والمطاط،والمعادن

تعدكماأساسا،التصديربغرضالنفطتكريرومنتجات

المغربي.الإنتاجفيكبيرةقيمةذاتالفوسفاتمنتجات

)الفرنسيةالصغيرةالسياراتتجميعصناعةالبلادفىوتقوم

الاهتمامإلىأخيراالمغرباتحهتوقد(،والإيطالية

الثقيلة.المعدنيةبالصناعات

البلاد،فيالرئيسيالصناعيالمركزالبيضاءالداروتعد

المركزالأطلسىألمحيطساحلعلىأسفىمدينةتعدكما

.الأسماكتعليبلصناعةالرئيسى

منأ!ا!اكاكاتهذه!رم.الخدمماتصناعة

والفنادقالمطاعموتستخدم.المغاربةالعمالمن04%

إحدى،مراكشعلىوالمعماريةالتاريخيةبملامحهاتطلالكتيبةمنارة

الموحد.للمغربالتاريخيةالعواصمأهم
715لمغربا

تستأجركما،الخدماتهذهعمالمعظموالمصحات

المجتمعخدماتبتوفيرتقومالتيوالمؤسساتالحكومة

عماليضمكذلك،الاخرينالخدماتعمالمنالعديد

والنقلالتجارةفىيعملونالذينأولئكالخدماتصناعة

.والمواصلات

وتؤدي،الخدماتصناعاتإحدىالسياحةوتعتبر

علىفائقةبسرعةوتنمو،المغرباقتصادفيمهمادورا

عددوهناك.الرفاهيةوسائلكلتحويحديثةفنادقشكل

يزورون،الغربيةأوروبامنمعظمهم،السياحمنكبير

سنة.كلالمغرب

،ام599عامالمغربزارواالذينالسياحعددبلغوقد

وقد،ا!162)294حوالى،منهمالمغاربييناحتسابدون

مغربي.درهممليون429.9السياحيةالمدأخيلسجلت

إلىالسياحجذبعواملأحدالمشمسالمناخويعتبر

مدنفي)خاصةالقديمةالأثريةالمواقعجانبإلى،المغرب

منالعديدعنفضلا،الرائعةوالمناظر(،ومراكشفاس

أطلص.حبالم!الواردةبالمياهتستقيالتيالمنارةحدائق
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ويظهر،الصويرةلىالوحيدالفندق

المحيط.شاطئعلىالتاريحية

القلاعثمالمسحد،خلفه

فالر.مديةفيالإسلاميةالزخرفة

المحيطساحلعلىتنتشرالتيالشعبيةالإجازاتمصايف

المتوسط.الأبيضالبحروساح!!الأطلسى

بالنسبةكبيرةقيمةالتعدينيشكل.التعدين

القوىمجموعمن%31.بهويعمل،المغربىللاقتصاد

إجمالىمن%أ8،بنسبةأسهموقدالبلاد.فيالعاملة

علىأم،499عامفيللمغربالإجمالىالوطنىالنابخ

الصادراتجملةمن03%نحويشكلأنهمنالرغم

تصدرالمعدنيةالخاماتمعظملأنوذلك،المغربية

التحويلية،الصناعةضعفبسبب،تصنيعدونللخارج

تصنيعفى-قريبةفترةمنذ-بدأتقدالمغربكانتوإن

.فوسسفاتالسوبر

لصخورالعالمفىمصدرأكبرالمغربوتعتبر

والموادالأسمدةإنتاجفىتستخدمالتى،الفوسفات

إنتاجفىالعالمدولثانيةتعدكما.الأخرىالكيميائية

وتبلغ،الأمريكيةالمتحدةالولاياتبعدالفوسفات

بعدالعالماحتياطيجملةمن7%0بهاالخامأحتياطيات

تخضعكانتالتيالصمحراويةللمناطة!المغرباسترجاع

الأسباني.للمستعمر

مساحتهاتبلغكبيرةهضبةالفوسفاتركائزوتكون

منالفوسفاتويستخرج.متراتالكيلومنآلافعدة

منالفوسفاتويصدر.واليوسفية،خرسكة:منطقتين

نحوتصنيعويتم،وآسفىالبيضاءالدارميناءي

،الفوسفاتجانبوإلىالبلاد.داخلفيطن004؟...

جنوبى،بوعرفةمنيستخرجالذيالحديدخامالمغربتنتج

الموانئأحدطريقعنبحراويصدر،كم003بنحووجدة

يستخرجكما،أم039عاماستخراجهبدأمنذالجزائرية

صحورمنالفوسفاتالمصنعهذايستحلص.المناعيآسفيمشروع

الموسفات،صحورتصديرمجالفيرائدةالمعر!تعتبر.الفوسفات

.الفوسفاتإنتاحفياغمةاللغتقدكما
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بالأطنانالمعدنيةالموادإنتاجحجم

المعدنم6991المعدن

الفضيالذهبيالنحاس12لم000.082الفوسفات

المنجنيز000075الأنثراسيت

الفلور89)ا".الرصاص

لملحا874233يدلحدا

رتينلباا211263سلنحاا

لتليهوباا2941!كإ

699

98"

أم

حديدمن75%تنتجالتي،مراكشجنوبيفيسروةمن

.المغرب

وهى،المغربفيالمهمةالمعادنأحدالكوبالتويعد

ويستخرج،الإنتاجحيثمنالعالمفيالرالغالمركزتحتل

دولثانيةالمغربتعدكما.الصحراويةأطلسجبالمن

.الرصاصإنتاجفيالعالم

الزنك،كذلكالمغربيةالأراضىمنويستخرج

والفحموالقصدير،،والنحاسوالإثمد،والألومنيوم

المنجنيز،تعدينيتمكما،والبوكسيت،والنيكل،الحجري

لفلور.وا،والفضة،والطفل،والملح

اللازمةالطاقةمن%09علىالمغربتحصل.الطاقة

احتياجاتبقيةوتأتي،النفطوبخاصة،الوارداتمنلها

والغازالحجريالفحممنالخاصةمواردهامنالدولة

تنتجالذيالخامالنفطجانبإلى،المائيةوالمساقطالطيعي

قليلة.كميةالمغربمنه

قدرةمحطاتمنالمغربفيالكهربائيةالطاقةتستمد

نسبتهاوبلغتالمستورد،والغازالنفطتستخدمحرارية

الكهرومائيةالطاقةنسبةبلغتبينما،أم599عام%49

قدرةمحطاتتطويرتمكمافقط،%6حواليالمولدة

وأوأئلالثمانينياتأواخرفىالمحروقالفحمتستخدم

توجدكما،الميلاديالعشرينالقرنمنالتسعينيات

الذرية.الطاقةلتنميةمشروعات

سياسةبفضلبسرعةالكهربائيةالطاقةإنتاجازدادوقد

عاممنذأطلصجبالمنالهابطةالانهارعلىالسدودبناء

رافدوعلىالعابد،لهرعدىالويدانبينسدحاصةأم،128

إنتاجارتفاعإلىأدىمما،الشرقفيالملويةونهرالسبو،نهر

أك!رإلىأم489عامواط/ساعةكيلومليون377منالطاقة

.أم499عامواطاساعةكيلومليون773/01من

للحكومةالمملوحصةالطرقتربط.والاتمالاتالنقل

الطرقولشبكة،ببعضبعضهاالرئيسيةالمغربيةالمدنجميع

والتعدينية.الزراعيةالرئيسية

--ءص،/لاءلأإ؟؟!يخا!ائر؟لا*خئنكا!-برا؟؟؟،صلأ?كاور!*،ء13؟!

؟*/ىكا!3?ئنكاسأنر!لمإلأكبرنج%كأ؟نبن"برلأ،؟،*ش

صلم!4!،،د3ىء!"لمفييرزرألأ؟أ!9زرق؟ش!ك!كاشبرننغصء؟!بزبز!لم!س"لمءكا

تساعدالتيوالجسورالحدشةالطرقنظاماعلاهالصوزلانتبين.الطرق

.البريالنقلمنالاستفادةزيادةفيبدورها

فيالبريةالوقأطوالبلغتام599عاموفي

بنسبةمعبدةكم37403)منها،كم513.06المغرب

83.2البيضاءوالدارالرباطبينالطريقطاقةوتبلغ.05%

الحمولة.منطنمليون23.15وراكبمليون

273و001المغربفيالنقلسياراتعددويبلغ

،سيارة3.21.)...الخاصةالسياراتوعدد،سيارة

ولا.دراجة286.91-النارية-البخاريةالدراجاتوعدد

مجموعمنء%عنسيارةيمتلكونمننسبةتزيد

والخاصةالحكوميةالحافلاتخدماتكانتوإن،اسمكان

تقريبا.الدولةأجزاءجميعإلىتصل

لتنفيذتخططالحكومةأنأم799عامأعلنوقد

عامبحلولكمأ...الوقأطوالمنيزيدمشروع

.م4002

فيالحديديةاسمككأطوالللغت.الحديديةالسكك

منكم271منهاأم،799عامحتىأكمو709المغرب

وتمتلك.المنفردةالخطوطمن1)636و،الزدوجةالخطوط

الحديدية.الطرقشبكاتكلالحكومة
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الداربنبالجزائرالمغربالحديديةالسككوتربط

ما889عامتشغيلهاأعيدوقدالجزائر.وشرقيالبيضاء

خطمنجزءاوتكونسنة،12لمدةتوقفتأنبعد

تونس.إلىالممتدالحديديةالسكك

منها،المغربفيالحديديةللسككخطوطعدةوتوجد

إلىيتفرعالذي،مراك!شإلىالبيضاءالدارمنالممتدالخط

طنحةبينيصلوالثانى،آسفيإلىالأول،رئيسيينخطين

تخدمحديديةخطوطتوجدذلكجانبوإلى.ومكناس

إلىالبيضاءالدارمنالممتدالخطمثل،التعدينصناعة

يخترقالذي،ريمعيونإلىوالخط)خريبكة(خوربيجة

والخط،آسفيميناءإلىيصلحتىبالمغربالفوسفاتمنطقة

ثمبوعرفةإلىوجدةمنممتداالمنحنيزحقوليخدمالذي

حديثانكهربائيانخطانيوجدذلكجانبوإلىتندرارا.

بلغتوقدالأصغر.الجرفعندالمياهالعميقالميناءيخدمان

نحوأم799عامالمغربفيالحديديةالسككحمولات

البضائع.منط!مليون.3327و،راكبمليون93.8

بلغتبحريا،ميناء24بالمغربيوجد.البحريالنقل

ونحو،البضائعمنطنمليون04منأكثرحمولتها

أهميةالموانئهذهوأكتر.أم799عامراك!696)834

الجرف،المحمديةالبيضاء،الدار:البضائعلحجمبالنسبة

اشئيسيالميناءطنجةتعدبينماأغادير،،اسفيالأصغر،

لصيدالرئيسىالميناءآسفيتعدكما،الركابلخدمات

.الأسماك

والسفنالملاحةشركاتمنكبيرعددبالمغربويوجد

حمسلمدةبرنامجعنأعلنأم099عاموفي.البحرية

مليون1.ء8.يكلفأم(599-1991)سنوات

الدارميناءفيالححاوياتخطعلىويشتمل،درهم

.أم499عامأواخرتشغيلهتمالبيضاء،

مطارا،91بالمغربالمطاراتعدديبلغ.الجويالنقل

الملك)مطارالبيفماءالدار:مطاراتهىدوليةثلاثةمنها

الأخرىاالمطاراتأما.وطنجةالرباط(الخامسمحمد

أالرباط،وجدةكش،مرا،الحسيمةأغادير،فيفتوجد

وقد.لعيونا،زاتورزا،يسسا،فاس،القنيطرة،سلا

الخطوطبوساطةبالمغربالجويالنقلحمولاتبلغت

منطن2لأهأ5و.،راكبمليون32.المغربيةالملكية

.أم799عامالبضائع

عامبالمغربالهاتف!خطوطعددبلغ.الاتصالات

مكاتبعددبلغكماخط،)00.399حوالى،أم799

تبثالتيالإذاعةمحطاتجانبإلىمكتبا،578البريد

والأسبانية،،والفرنسية،والبربريةالعربيةباللغاتبرامجها

التلفازيالإرسالبدأوقد.وطنجةالرباطمنوالإنجليزية

.ام629عام

.المعربتلطرسالثقالمحةالبرامجأحد

روادهاعددبلغللسينما،دارا252بالمغربويوجد

.متفرجمليون2303.

الوزنثقيلةموادمنالمغربيةالصادراتأفتتأ.التجارة

الصادراتأهمكانتأم699عاموفي.الثمنقليلة

تشكلالتىالفوسفاتومنتجاتالفوسفاتصخورالمغربية

البحريةوالأطعمة،الصادراتقيمةإجماليمن11%

والحمضيات(،الصادراتجملةمن%21.)4ومنتجاتها

%(،9)7.واليوسفىوالبرتقالالعنبوبخاصةالفوا!!من

والصناعات،والجواربوالملابس%(،)9والخضراوات

والسبالجلدية.،اليدوية

قيمةعلىالخمسبنحوقيمتهافتزيدالوارداتأما

غاليةالوزنخفيفةمصنوعةموادمنوتتألف،الصهسادرات

القيمةمن%أ30.شكلالذيأضفطاوأهمهاأضمن.ا

ووسائلوالالات،ام699عامالمغربيةأطوارداتالكلية

والشايالقمحخاصة،الغذائيةوالمواد%(،1)5النق!!

والفولاذ.والحديد،الكيميائيةوالمواد%(،51.والسكر)6

بنسبةأسهمتالتيفرنساالتصدير:تجارةشركاءوأهما

وإيطاليا.وألمانيا،واليابانوأسبانيا،،أم79!عام7%31.

المقدمةفيفرنسافكانتالالحمتيرادتجارةشركاءأما

وألمانيا،وأسبانيا،،الأمريكيةالمتحدةوالولايات(بهم22.)6

وإيطاليا.

التجاريالميزانفيالعجزبلغأم!59عاموفي

نحويعادلماوهودولار،مليون26لأ951المغربي

ميزانفيالعجزوبلغ.الإجمالىالوطنيالناجمن27.9%

فىالتضخممعدلوبلغدولار.مليون002المدفوعات

وزادت.ام989-0891منالفترةخلال.7%4البلاد

!

/كا
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وبحواليام،989عام.3%1بمعدلألاستهلاكأسعار

فيالمسجلينالعاطلينعددوبلغ.أم099عام9.6%

%أ6يعادلماأوعاملاو211!...الحضريةالمناطق

.أم599عامالمغربفىالعملقوةإجمالىمن

علىالخارجيةالديونإجماليبلغأم399عاموفى

فوائدهاوبلغت،أمريكىدولارمليون065712المغرب

البضائعصادراتجملةمن%.423حواليآنذاك

.والحدمات

مصرفا17المغربفىالعاملةالمصارفعددويبلغ

ا!لغرب.بنكيسمىالذيالمركزيالمصرفأهمهاماليا

الدارمقرهاللتأمينواتحادتأمينشمركة12توجدكما

البيضاء.

والبنك،الإفريقىالتنميةبنكفيعضووالمغرب

الاقتصاديةللتنميةالعربيةواللجنة،للتنميةالإسلامي

المغرباتحادفيمؤسس!عضوأنهاكما،والاجتماعية

العربى.

الإجمالىالوطنىالنابخبلغ.الإجماليالوطنيالنابخ

وأدرهممليون030.286حوالىام599عامللمغرب

متوسطوبلغ.أمريكيدولارمليون32)045يعادلما

051إلىزادللفرد،دولارا059الفرديالدخل

.م4991عامدولارا

الزيادةمعدلبلغأم-699أ299منالفترةوخلال

فىزيادةوبواقعسنويا،%84.الإجماليالوطنيالنابخفي

.ام699عامفي%أ80.قدرهالوطنيالنابخإجمالي

ئاريخيةنبذة

بدأعريقةحضاريةقاعدةالمغرب.القديمةالعمور

مستعمراتهمالفينيقيونأسرمنذالمعروفتاريخها

الميلاد.قبلعشرالثانيالقرننحوساحلهاعلىالتجارية

،المغرببلادإلىوالعنبالرمانزراعةالرومانأدخلوقد

بلادبقيةمعصارتثم،التعدينصناعةأدخلوأكما

سوراأقامواالذينالرومانحكمنطاقفىإفريقياشمالي

منأنفسهميحموالكيتازةحتىالرباطمنيمتدرومانيا

الصحراء.بدوهجمات

اليوميعرففيماالزراعيةالمجتمعاتوجدتوقد

الحاديالقرنوفي.الأقلعلىسشة0008منذبالمغرب

ربماأنهمويعتقدالإقليمإلىالبربرهاجر.الميلاديعشر

إفريقيا.شرقيشمالأوآسياغربىوجنوبأوروبامنقدموا

حكمالميلاديعشرالسادسالقرنوحتىم04عامومنذ

التوالي.علىوالبيزنطينوالواندالالرومانمنكلالإقليم

هـ،62سنةالمغربالمسلمونفتح.العربيالفتح

علىتمالنهائىالفتحولكن،نافعبنعقبةيدعلىم681

الكثيردخلوقد.م707هـ،88سنةنصيربنموسىيد

.الإسلامفيالبربرمن

إدريسالعربيالقائدوحد،م788هـ،أ72سنةوفى

بذلكوأنشأ،حكمهتحتوالبربرالعربأقاليماللهعبدبن

)وهمالأدارسةدولةكذلكأنشأوقد.مغربيةدولةأول

المغربحكمتالتىذأتها(الأسرةمنالحكاممنمجموعة

باسمالدولةحكاموسميتقريبا،سنة2..نحو

نأإلىالأدارسةعاصمةفاسنمتوقد.السلاطين

كبيرا.وثقافئادينيامركزأأصبحت

الرائكلشرالقرننهايةإلىأم050عامنحوومنذ

إسلامية،بربريةأسرثلاثالمغربحكمتالميلادي

شماليمعظممختلفةعصورفيالبربرإمبراطوريةوغطت

أسبانيافيالنصرانيةالأراضىداخلإلىوامتدتإفريقيا

بدأالميلاديعشرالثانيالقرنفيولكن.والبرتغال

وأسبانيا.البرتغالمنالمسلمينإخرأجفيالنصارى

فيأسبانيامنالمسلميناخرخرج.والأشرافالبحارة

أممبانيابدأتذلكوأثناء،الميلاديعشرالخامسالقرن

المغربية.السواحلعلىالأرأ!ىعلىالسيطرةفيوالبرتغال

اتساعإلىوالنصارىالمسلصنبينالمنافسةأدتوقد

حيث،المتوسطالأبيضالبحرغربفيالبحريةالحرب

السفنالمسلمونيقودهاخاصةحربيةسفنهاجمت

هاجمذلكجانبإلى،النصرانيةللدولالساحليةوالمدن

وكان،أخرىومدناسفناوالنصارىالمسلمينمنبحارة

المغاربةالبحارةسفنمنهاتخرجقاعدةأكبرسلاميناء

المقاتلين.

المحصة.المدينةالصويرة
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)أحفادالأشرافمنالعربيةااللأسروأالقبائلساعدت

استيلاءضدالمغربيةالمعارضةتزعمفى!مد(محمدالنبى

عشرالخامسالقرنمنتصفوفي.إقليمهمعلىالنصارى

منالسعديينتدعىالأشمرافمنأسرةتمكنتالميلادي

حتىحكمتأسرةوأسست،المغربعلىالسيطرة

العلويونوأصبح،الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصف

الحاكمةالأسرة(الأشرافمنأسرة)وهمالوقتذلكمنذ

.المغربفي

الفرنسيوناستطاع.والأسبانيةالفرنسيةالسيطرة

ية-العس!والانتصاراتالمعاهداتطريقعن-والأممبان

فيللمغربوالاقتصاديةالسياسيةالشؤودعلىالسيوة

السلطانحاولوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

(أم498-1873عاممنحكم)الذيالأولالحسن

القوىولكنوجيشها،المغربحكومةوتحديثتطوير

وخلفمصالحها.تهددإصلاحاتأيةضربتالأوروبية

العزيز.عبدابنهالحسن

وأسبانيافرنسامنكلاعترفتأم409عاموفى

وكانت.المغربفيمنهماكلتملكهاالتىالنفوذبمنطقة

سيديوميناء،المغربشمالمنتتكونالأسبانيةالمنطقة

طالبتبينما،الجنوبفىوشمريط،بهالمحيطةوالمنطقةإفني

ذلك.رفضتألمانياولكنالبلاد،بقيةعلىبالسيطرةفرنسا

الجزائرفيأم609عامالكبرىالقوىهذهوالتقت

ودعم،المغربفيالمتزايدالفرنسيالنفوذلبحثوأسبانيا

وأمسبانيافرنساأنمنبالرغمالمغرباممتقلالالمؤتمر

الخاصة.بامتيازاتهمااحتفظتا

إلىحرديةقواتفرنساأرسلتأم709عاموفي

فيالأوروبىالنفوذلنموالمتزايدةمعارضتهابسببالمغرب

سخطإلىالفرنسيةالقواتوجودأدىوقد،الدولة

المغاربة.

عبدالعزيزعنالبيعةالعلماءخلعأم809عاموفي

الحمتمرتولكن،عبدالحفيظلأخيهومنحوها

لهالفرنسيينمساعدةالحفيظعبدوطلب،الاضطرابات

عبدوقعام219عاموفي.النظاماستعادةأجلمن

هذهومنحتهمالفرنمسبن،معفاسمعاهدةالحفيظ

اممتقلالأنهتكما،المغربعلىالسيطرةالاتفاقية

فيمنطقتهمعلىالسيطرةالأسبانواكتسبالبلاد.

الأوروبيةالقوىووضعت.الفرنسيينطريقعنالمغرب

وناضلأم،239عامفيالدوليةالإدارةتحتطنجة

امشقلالأجلمنالخطابيال!صيمعبدبقيادةالمغاربة

،الميلاديالشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلفيبلادهم

الفرنسيينلكن،كبيرةخسائرالفرنسيينوكبدوا

م(.أ!62هـ،ا43)5هزيمتهماستطاعوا

خطةالمغاربةمنمجموعةوضعتأم349عاموفي

معاهدةتفسيربإعادةالخطةهذهوطالبت،للإصلاحات

لكن،للمغربالسياسيةالحقوقضمانأجلمنفاس

واسعةمظاهراتذلكوتبع،الخطةهذهرفضتفرنسا

حركةقادةعلىفرنساوقبضتأم،379عامالانتشار

وطردتهم.الاستقلال

العالميةالحربإبانأم،439عامشي.الاستقلال

فرانكلينمنكلتقابلأم(،1459)939الثانية

وونستون،الأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسروزفلت

لمناقشةالبيضاءالدارفي،البريطانيالوزراءرئيستشرتشل

الاستقلالحزبأنشئذاتهاالسنةوفى.الحربخطط

.المغربحريةأجلمنللعمل

،الاستقلالحزبالخامسمحمدالسلطانأيدوقد

الذيالمغربيالإقليماتحادبإعادةطالبأم479سنةوفى

الحكمحقالمغربتمنحوأنوأسبانيا،فرنساعليهتسيو

إصلاحاتأيةعلىالموافقةرفضتفرنساولكن،الذاتي

الخامسمحمدالفرنعسيوننفىأم539سنةوفي.كبيرة

.الاستقلالحركةقادةبعضوسجنوا

طالبواالذينالمغاربةغضبإلىالسلطاننفيأدىوقد

وشكل،العنفأعمالفسادت.المنفىالبلادملكبعودة

قاومالذيالوطنيالتحريرجيشالجددالاستقلاأ!قادة

فيالخامسمحمدالفرنسيونفأعاد،الفرنسيةالقوات

بمنحووعدوا،النظاماستعادةأجلمنأم559عامأواخر

حريته.المغرب

عنمستقلةالمغربأصبحتأم569عاممارسوفي

كلعنأممبانياتنازلتذاتهالعاممنأبريلوفيفرنسا.

طنجةمدينةوأصبحت،المغربشمالفيتقريبامطالبها

أكتوبرشهرفىالمغربمنحزءاأخرىمرةالدولية

.أم569

الكبيرةالمغربيةالشعبيةساعدت.الدستوريةالملكية

علىقامتوقويةرشيدةحكومةتنطمعلىالخامسلمحمد

منلقبهغيرام579عاموفى.والديمقراطيةالشورىنهج

طريقةوعصرنةلتحديثخطهضمنالملكإلىالسلطان

الصراعأدىذلكومع.بهالخاصةوالمصطلحاتالحكم

عاموفي.الدولةاستقرارتهديدإلىالسياسيةالاحزاببين

عامفجأةتوفىلكنهللوزراء،رئيساالملكصارأم069

للوزراء.ورئيساملكاالثانىالحسنوأصئابنه،أم169

وقدلها،دستورأولالمغربأصدرتأم629عاموفى

دستوريةملكيةدولةالمغربأنعلىالدستورهذانص

للوزراء،ومجلس،ملكيحكمهاواجتماعيةديمقراطية

منتخب.تشريعىومجلس
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مأ699عامتعديلهبعدللدستورالحالىالنصويعتبر

وتواصلأم،629عامالحسنالملكبدأهعملخلاصة

وهدفت.أم291وأم729وأم079سنواتوخلال

الدستوريةالمؤسساتملاءمةإلىالجوهريةالتعديلاتكل

المملكة.وأصالةتقاليدعلىالحفاظمعالعصر،روحمع

مأ699عامأقرتالتيالتعديلاتأهممنكانتوقد

غرفتين.ذيبرلمانينظامإنشاء

المملكةطالبت.الغربيةالصحراءحولالخلاف

ال!سحراءباسترجاعأم569عاماستقلالهامنذالمغربية

علىيحكمونهاالأسبانكانالتيالمنطقةوهى،الغربية

البدايةفيأسبانياماطلتوقد.للمغربالجنوبيةالحدود

عامأعلنتثم،للمغربالصحراءاسترجاعفيكثيرا

حقالإقليمسكانتخويلعلىتحرصأنهاأم759

منبأ-اءذلكأثناءمورشانياوطالبتالمصير.تقرير

فيمنظمة)وهيالبوليساريوجبهةولكن،المنطقة

مأ769عاموفيباستقلالها.طالبت(الغربيةالصحراء

وقدوموريتانيا.للمغربالمنطقةعنأسبانياتخلت

بالجزءمورشانياوطالبت،الشماليبالجزءالمغربطالبت

الصحراءباسمتعرفالمنطقةوأصبحت،الجنوبي

الغربية.

باستقلالالمطالبةفيالبوليساريوجبهةاستمرتوقد

سنةوفىومورشانيا.المغربفحاربت،الغربيةالصحرأء

الغربية،الصحراءفيمطالبهاعنموريتانياتخلتام979

وضمتها.كلهاالمنطقةباسترجاعالمغربطالبتولذلك

وجبهةالمغربيةالمملكةتوصلت،أم199سبتمبروفي

ووافقالنار،إطلاقوقفإلىأدىاتفاقإلىالبوليساريو

المتحدةالأمإشرافتحتاستفتاءإجراءعلىالطرفان

الغربية.الصحراءمصيريحدد

المغربيةبالمملكةالسياسيالوضعيشهدحاليا.ا!لغرب

سنواتمنذتامااستقراراخاصةالصحراءومنطقة،عامة

الاجتماعيوالأمنالسلمحالةذلكعلىوالدليل،عديدة

الصعيدوعلى.استقلالهمنذالمغربيعيشهاالتي

لصخورالدوليةالسوقأسعارهبوطفرغم،الاقتصادي

الدخلمصادرأهممنواحدةتعدالتي،الفوسفات

إنعاشعلىجاهدةعملتالحكومةأنإلا،المغربي

الخصخصةنظاموتطبيقالخططبعضخلالمنألاقتصاد

أكضر.بالصناعةوالاهتمام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدولحامعةالبربرجبال،الأطلس

العربيةب!وطةابنإفريقيا

التانىالحسنعابدمحمد،الجالريالمتحدةالأم

الملابسطنجةفىالبريالحيوان

الإسلاميةالمنظماتالعربالعربيةالبلاد

العربيةالمنظماتعبدالله،العرويعبدالكريم،الخطابي

الوحدةمنظمةفاسالبيضاءالدار

الإفريقيةالخامسمحمدالبربردول

فيالبريالنباتدولة،المرابطينالرباط

العربيةالبلادمراكمقمحمد،شريفةابن

تاريخ،المعربالغربيةالصحراء

فتح،لمغرباعلي،لصق!ا

فوعالموعرعنا

الحكمنظام-أ

المحاكم-دالوطنيةالحكومة-أ

اهسملحةالقواتهـ-المحليةالحكومة-!

لأحزابا-ح

لسكانا-2

والشرابالطعامحوسلالاتهمالسكانأعداد-أ

التعليم-طالدينب

الفنون-ياللغة-ج

الاجتماعيةالخدمات-كالحضرسكان-د

لترويحا-للبوادياهـ-

لاتلاتصاا-مالمعيشةطأمما-و

لأزياءا-ر

والمناخالسطح-3

المناخ-دالموقع-أ

أطيعيةاالنباتاتهـ-الأقاليم-ب

نهارلأا!-

لاقتصادا-4

ينلتعدا-زارراعة

الطاقة-حلأسماكاصيد-ب

والاتصالاتالنقل-طالحيوانيةالثروةخ

التحارة-يالعاباتمنتحات-د

الإجماليالوطنيالناج-كالصناعةهـ-

الخدماتصناعةو

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

-11

المغاربة؟السكانعالبيةأصولما

؟الأخرىالدياناتوما؟،بالمغربالمسلميننسبةما

؟المعربفيوالرئيسيةالرسميةاللعاتما

؟المدنلسكانبالنسبةسكانهانسبةوما؟بالمغربالبواديما

؟المغربفيالسطهحلمظاهرالرئيسيةالأقاليمما

المغر!؟فيالوسوأطلصجبالتشتوممادا

؟المغربووارداتصادراتأهمما

؟المغربالإسلامدخلمتى

؟المعربا!متقلتمتى

الغربية؟الصحراءفيالمغربمطهالبما

؟المغربأنهارأهمما

الشتاء؟فىالمعربناخخصائص!ما
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المغربيةالمملكةتاريخ

فيإسلاميةعربيةدولةالمغرب.ثاريح،المغرب

المغربنافعبنعقبةفتحوقدإفريقيا.غربيشمالأقصى

علىكانالنهائيفتحهل!شم،681هـ،62سنةالأقصى

منقطراوامحتمر،م707هـ،88!شةنصيربنموسىيد

تابعونحكاميديرهم788هـ،أ72سنةإلىإفريقيةأقطار

ظهوربعدفيماالأقصىالمغربشمهدوقد.القيروانلولاة

بلادبعموممرتبطاظللكنه،دولوقيامحاكمةأسر

القرن)نهايةالهجريالتاسعالقرننهايةإلىأسعربياالمغرب

بهالحاكمةالأ!سرمعظملأن(الميلاديعضرالخامس

المغرببلادكاملعلىسلطانهالمدترنوكانتوبإفريقية

عندماإلاتمامابشؤونهالأقصىالمغربينفصلولم.العربي

وذلك،السعديةالدولةضمفيالعثمانيينمساعىفشلت

القرن)منتصفالهجريعشرالحاديالقرنمنتصفبعد

(.الميلاديعشرالسادس

م(749-788هـ،364-)172الأدارسةدولة

عليبنالحسنأحفادمن،عبداللهبنإدريسأسسها

نجاتهبعدالأقصىبالمغربأضحقاقدكان،أبطاأبيابن

حولهالتفتوهناك.م785أهـ،96مشة!واقعةمن

سنةأغيرواناعنمستقلةشيعيةإمارةفأعلنالقبائلبعض

هـ(412-1)39الثانيإدريسابنهويعدهـ.أ72

وقد.فاسولعاصمتهاالدولةلهذهالحقيقيالمؤسع!

فيوحدتهااستعادتثمالعشرةأبنائهبينبعدهأنقسمت

فبقيت،بعدهلشخقسمهـ(234-)221يحيىالأميرعهد

سنةالأقصىالمغربعلىالفاطميوناستولىأنإلىكذلك

بقيماعلىبالأندلمم!الأمويونوقضى.م219هـ،031

هـ،436سنةلطنجةالمتاخمةالجبالفيالأدارلحمةأثرمن

الإسلامنشرفيدورالأدارسةلدولةكانوقد.م749

انظر:.الأقصىبالمغربالبربرقبائللينأ!ربيةاواللغة

دولة.،الأدارسة

أم(أأ-56047هـ،)448-541المرابطيندولة

قبلظهرتدينيإصلاححر!!إلىأصلهافيتعود

الحاديالقرن)منتصفالهجريالخام!م!القرنمنتصف

بمبادرةالأقصىالمغربجنوبصحراءفي(الميلاديعشر

الصنهاجية.جدالةقبيلةشيخالجداليإبراهيمبنيحيىمن

الحركةتزعموقد.تاريخ،تونس،تاريخموريتانيا،انظر:

ابنترك.المرابطينأنصارهوسمىالجزوليياسينبنعبدالله

اللمتوني.عمربنليحيىالعسكريةالمرابطينقيادةياسين

أبوبكرأخوهخلفهأم(0هـ)48456سنةيحيىتوفيولما

عامياسينابنتوفىوعندما.تاشفينبنيوسفعمهوابن

بأنالخلافتالثمفينوابنأبوبكرتجنبأم(0هـ)45195

ابنوواصل،هناكالإسلامفنشرالجنوبنحوالأولاتجه

عاممراكشمدينةتالثمفينابنبنىشمالآ.سيرهتاشف!ت

)048تاشفينبنيوسفعهدوفيأم(.0هـ)45462

والمغربالأقصىالمغربباقيعلىالا!شيلاءتمهـ(005-

ابنوعبر.الزيريينحمادبنيإمارةمشارفإلىالأوسط

أمرائها،بعضبهاستنجدعندماالأندلسإلىتاشفين

سنةالزلاقةمعركةفيأصسادساألفونسوعلىفانتصر

هـ483هـو481فيأجهاإعادثمام،860هـ،947

وترددهم،انقسامهمتواصلنتيجةالطوائفملوكفأزاح

وألحق،النصرانىالخوواستمرار،للمرابطينالولاءفى

نألبثتماالمرابطينسلطةلكن.المرالطينبدولةالأندلس

منبكلهـ(5-0537)0عليابنهعهدفىاختلت

علىوالؤائمالمحليةالانتفاضاتبعسببوالأندلحه!المغرب

الأميرتلاوقدبالظههور.الموحدينأمروبدأ،النصارىأيدي

الصراعواصلواالمرابطينمنأمراءثةظ!يوسفلنعلى

مرا!!،العاصمةعلىهؤلاءاستولىحتى،الموحدينضد

يوسف،بنعليبنإسحاقالمرابط!تالأمراءأخرفقتلوا

انظر:.أم471هـ،541سنةالمرابطيندولةعلىوقضوا

دولة.،المرابطين

أم(926-1147هـ،668-)541الموحديندولة

معارضتههـ(ا5021-1)4تومرتبنمحمدأظهر

بنعليالأميرطردهفلماهـ.451سنةبمراكشللمرابطين

الأقصى،المغربجنوبدرنجبلإلىانتقلمنها،يوسف

مذهبإلىأم121هـ،515سنةدعوتهأعلنحيث

بالرسولشصلنسبهوأنالمنتظرالمهديأنهمدعياالتوحيد،

حملةهزم،السنةهذهوفي.عليبنالحسنفرعمن!وس!

هـ،518سنةاتخذثمإجليز،فيتطلبهجاءتمرابطية

هـ،524سنةمنهاشنلهقاعدةتنمللمدينةأم124

أتباعهفبايعتوفيوفيهامراكع!،علىفاشلةحملةأم921

هـ(52154-)4عليبنالمؤمنعبدو!ائدهملازمه

منمستفيداالصراعوواصلالمؤمنينأميربالخليفةفتلقب

وفاسوهرانعلىفاستولى،المرابطيةالدولةمصاعبتفاقم

الأندلسإلىعبركما.أم471هـ،541مشةمراكشثم

علىثموقرطبةأشبيلياعلىفاسشولىنفسها،السنةشي

شرقاالتوسعفيبدأأم511هـ،465سنةوفي.غرناطة
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والنورمنديونتراجعفيأمرهاوكانحماد،بنيإمارةباتحاه

ثموقسنطينةوعنابةبجايةعلىفاستولىسواحلها،يطرقون

إفريقيةإلىتوجهام951ءهـ،45سنةوفي.سطف

ا!شسلمحتىالمهديةوحاصرفأخضعهاوبحرا،برأ)تونس(

هـ،555مشةصلحاالنورمنديينمنبهاكانمن

جناحهمنالعربيالمغرببلادوحدوبذلك،أم061

العالمعواصممنمراكشالعاصمةوأصبحت،الغربي

.الكبرىالإسلامي

عهدآخرإلىتواصلتقوةبفترةالموحديندولةمرت

ثمهـ(،58-0595)المنصوريعقوبيوسفأبيالخليفة

القرنبدايةمنذبهاالسياسيالوضعاضطربأنمالبث

بتدخل(الميلاديعشرالثالثالقرن)بدايةالهجريالسالغ

العقابموقعةفيالناصرالخليفةوهزيمةغانيةبني

والصراع،أم212هـ،906سنةالنصارىأمامبالاندلس

بالمغربالأمرفاختل.الموحدينأمراءبينالحكمعلى

نفوذوقويبمراك!ق،الخلفاءسلطةوضعفتوالأندلس

.الانحلالإلىالدولةومالت،بالجهاتوالقبائلالولاة

النصارىووالى،بالأندلسالأحمروبنوهودبنوفانفصل

بنواستقلكماوحصونها،مدنهاعلىوامشولواهجماتهم

عبدوبنوام،236هـ،634سنة)تونس(بإفريقيةحفص

واستفحلأم،235هـ،633سنةالأوسطبالمغربالواد

مراكشعلىاستولواحتىالأقصىبالمغربمرينبنىأمر

.ام275هـ،674سنةتنمللثم،ام926هـ،668سنة

والامتداد،الموحديندولةقوةإبانالأمنانتشاروكان

المنتجاتتنوععلىساعداقد،الدولةلهذهالجغرافى

التجاريالتبادلنموعلىوبالتالي،والصناعيةالفلاحية

والتبادل،والأندلسالعربيالمغربأقطاربينالداخلي

وأوروباالسودانبلادوبينبينهاالخارجيالتجاري

العمرانازدهركما.خاصةالإيطاليةوالمدنالنصرانية

وخاصة،الموحديةالاثارفيفظهر،المعماريالفنوتطور

والمشرقية.والأندلسيةالمغربيةالمؤثرأتاجتماعالمساجد،

مراكشوقصبةبالرباطحسانجامعمنارةذلكومن

نشطتوكذلك.خيرالداومنارةالأعظمأشبيلياوجامع

ببناءاعتنائهمنتيجة،الموحدينعهدفيالفكريةالحياة

الثالث)القرنالهجريالسابعالقرنمنذالحكوميةالمدارس

المجاني،النظاميالتعليمانتشرحيث(،الميلاديعشر

الفلسفةفىفلمع.والفلاسفةللعلماءالخلفاءوتقريب

يعقوبأبىالخليفة)طبيبطفيلبنبكرأبووالطب

عبدالخلفاء)طبيبالأشبيليزهربنبكروأبو(،يوسف

الوليدوأبوالمنصور(،يعقوبوحفيدهيوسمفوابنهالمؤمن

الطبيعيةالعلومفيبرزكمارشد.بنأحمدبنمحمد

الأمويمفرحبنمحمدبنأحمدالعباسأبووالصيدلية

المالكيالملكعبدبنالدينوضياء،الروميةبابنالمعروف

فرحونابنالرياضياتوفي،السكاكبابنالمعروفالفاسي

المعروفحجاجبنمحمداللهعبدوأبوالقرطبيالقيسي

دولة.،الموحدينانظر:.الفاسيياسمينبابن

أم(أ-926465هـ،)668-986المرينيةالدولة

بالظهورأمرهمبدأوقد،زناتةقبيلةإلىمرينبنوينتمى

بنالحقعبدمحمدأبيبقيادةالأقصىالمغربجنوبفي

.أم621هـ،613سنةالموحدينجي!شهزمالذيمحيو،

يوسفأبىمعإلافعلياتتشكللممرينبنيدولةلكن

الذيالمنصور،بالسلطانالمعروفالحقعبدبنيعقوب

وانقرضتأم،926هـ،668سنةمراكشعلىا!متولى

-1275هـ،674سنةالموحديندولةيديهعلى

.أم276

بلادكاملعلىنفوذهاتبسطأنالمرينيةالدولةحاولت

لملكنها.الموحديننمطعلىكبيرةدولةوتؤس!،المغرب

دولةكادتماوسرعان،قصيرةلفتراتإلاذلكفيتفلح

ما347سنةالمرينيالحسنأبوجهزفقد.محدودةإقليمية

بهزيمةالحفصيينقبلمنومنى،تونسمدينةعلىحملة

ذاتها.مراكشفىمرينبنىبأسرةتطحأنكادتمنكرة

تقاليد،الجغرافىموقعهابحكمالمرينية،الدولةورثتكما

لمسلميها.المساعداتوتقديمالأندلسفيالموحدينسياسة

فيالأحمر،بنىدولةوبينبينهادبتالتيالخلافاتلكن

قدرةأضعفت،الأندلسيةالموانيبعضتملكحول،غرناطة

لغزونفسهالأقصىالمغربوعرض،المقاومةعلىالمسلمين

الهجريالتاسعالقرنبدايةمنذ،الناشئةالنصرانيةالدول

لمسبتةسقطتحتى(،الميلاديعشرالخامسالقرن)بداية

المريخيين،أمرفضعفام،514سنةالبرتغاليينأيديفي

بعدالداخليةالمنافساتبتفشيسوءادولتهموضعوزاد

بنىدولتىوتدخل،أم042سنةسعيدأبىالسلطانمقتل

وأهذالتأ!دالمنافساتتلكفيالوادعبدوبنيالأحمر

أيديإلىالحكمأنتقلحتى،العرشالمدعينمنذاك

وأسلاف،الهجريالتاسعالقرنمنتصففيالوطاسيين

سنةفاسعلىسيطروامرينبنىمنفرعالوطاسيين

ذلكبعدسلطانللمرينيينيبقولمأم،471هـ،ء87

الأسرزرنبيناستمرالصراعلكن.مراكشبمدينةإلاتقريئا

بالغزاةالوطاسيينعلىالمرينيونوامستعان،الحاكمإن

على،م0551هـ،569سنةهؤلاءفامشولى،البرتغاليين

ساحلعلىثم،الجديدةمدينةبنواحيثالبريجة،ساحل

أغاديرمدينةمنقريبافونتيحصنبنواحيث،المسوس

الأسرةظهورإلاالبرتغاليالخومنالبلادينقذولم.الحالية

السعدية.
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السعديينالأشرافدولة

(أمأ-954613أهـ،22-5690)

،المغربأراضيعنالدفاعفيالوطا!حيونفشللما

أخذوأسبانيا،البرتغالدولتيإلىتقريباموانئهجميعوآلت

فيالبرتغاليينضدالجهادحركةعاتقهمعلىالسعديون

آو.وطاسبنيعلىترجحكفتهموبدأت،الجنوب

أضفسامحمدلس!!منتنحدرشريفةأسرةإلىينتمون

طالبوقد.عنهاللهرضيعليبنالحسينأبناءمنالزكية

يتولىبأنالسعدياللهبأمرالقائممحمداالسوسأهل

أملعلىوطاسبنوبهاعترفرالجهاد،ثةحرفيقيادتهم

أصثمئوأحمدامحمدابنيهشألىعلاوقد.يساعدهمأن

وأزمورآ!مفيمناكبرتغالي!تطردفينجاحهمابعدالأعرج

محمدفرفضأم،54وأأ93ءلينفيماالجنوبفي

المشهور،الوطاسيمحمدعرضبالمهديالملقبالشيخ

صراعفيودخل،مراكشمدينةح!صمبتولي،بالبرتقالي

نفسهوأعلنفام!دخ!!حتىومإلوطاسيينأخيهمع

ضدجهودهواصلثما.أم954هـ،569مشةسلطانا

أصيلةوامشردالمغربشمالشىالأسبانواالبرتغاليين

سوىلهمايبوتول!اهـ،579و569لمشتيالصغيروالقصر

السعديينعلاقةفييذكروكا.ومزغانوسعبتةطنجة

حسونأبووهو،الوطاسي!تأحدأنبالجزائر،بالعثمانيين

منالمساعدةوطلبمراكشمنالفرارمنتمكنقد،علي

فأرسل،الملكلاستعادةوالعثمانيينوالأمحبا!البرتغاليين

المغرببغزوالجزائرلايبيلرريسلصالحالعثمانيالسلطان

عليهاحسولىأباونصبفاسالاخيرهذافوصل.الأقصى

اصعتردماسرعانلكنأم،554هـ،619سنةأشهربفمعة

إلىرسولآسليمانالسلطانوأر!عل.ملكهعاصمةالمهدي

فرفض.،العثمانيةالسيادةتحتالحكمإليهيطلبالمهدي

عناصرمنجديداعنصرافأضافتتلمسانمسألةوجاءت

تدهورتعندماأنهذلك.والعثمانيينالسعديينبينالنزاع

الألممبانيةأ!واتافتحتبأنأمرهاوانتهىالزيانيةالأسرة

تلمسانأهلا!متنجد،أم543هـ،059سنةالمدينة

صالئرلسفا!عتاءلاحتلالها.قواتهفأرسلالمهديبمحمد

ذلكمعلكنها،أم055هـ،579ممنةلانتزاعهاودمحارع

الاقصىالمغربدوللينحدودمشكلةمثاربقيت

ومحمدالأ!مبانبيناتصالاتجرتوقدالجزائر.وحكومة

جعلممابالجزائر،أحثمانييناضدتحال!لإنشاءالمهدي

فييف!صانأ!دين،اخيرباشاحسروخلفهصالئريس

السعديةالأسرةب!تالمنازعاتظهوروبعد.السعديينحرب

بعضهمعلىاستعانتهممسألةأصبحتالملكعلى

بنالملكفعبدواقعا.أمراوالعثمانيينوالبرتغاليينبالأ!مبان

مراكشعلىواستولىالمتوكلأخيهابنطردالمهديمحمد

معتحالفاعقدثما!ثمانيين،ابمعونةأم576هـ،849مشة

علىامتيازاتفيهمنحهملها،التاليةالسنةفيالأسبان

ملكهافجهز،لالبرتغالاستعانوالمتوكل،الساحل

انحازنواديمعركطفيبالهزيمةانتهتحملةسبستيان

الملك)عبدالثلاثةالملوكوموتأم578هـ،869سنة

(.وسبستيانوالمتوكل

أخيهموتبعدبالمنصور،الملقبأحمد،الح!صمتولى

بتنظيمتميز.السعديةالعهودأزهىعهدهفكان،الملكعبد

حوضإلىالأقصىالمغربنفوذومدالداخليةالإدارة

التيوالتحالفاتالمنافساتألاعيبدخولهاثم،السنغال

وبعده.الوقتذلكفيالأوروليةاالعلاقاتبهااتسصت

بفيليبالمأمونمنهمواستعانالعرش!،الثلاثةأبناؤهتنازع

علىمقتلهفيتسببمما،العرائشميناءإياهمانحاالثالث

وقد.أم613أهـ،220سنةتطوانمجاهديأيدي

أولتماماالسعديةالأسرةاختفتحتىاطنازعاتتشعبت

)منتصفالهجريعشرالحاديأغرنامنأضانياالنصف

فترةفي،ظهرتوقد(.الميلاديعشرأحسابعاالقرد

سيامميةزعاماتالمنصور،وفاةأعقبتالتيأغوضىا

منذاكأوالإقليمهذافيلالسلطةا!متأثرتمستقلة

الصوفيةالطرقعلىبعضهااعشمدوقد،الأقصىالمغرب

والطريقة،والسوسدرعةفيالسملاليةالويقةمثل

ألاخربعضهااعتمدحينفيحولها،ومافاسفىالدلائية

سلا،حكومةذلكومن،عسكريةمنظهماتأساسعلى

أقوىمنوأصبحت،العياشياللهعبدألوتزعمهاالتى

الحاديالقرنمنالخامسالعقدإبانالسياسيةأ!حداتا

عشرالسالغالقرنالرالمن)العقدالهجريعشر

ساحلبينماالشماليالقسمعلىنفوذهافامتد(.الميلادي

قوتهاواستمدتفاس،ذلكفيبماتطوانحتىالأطلسي

المهاجرونلهيقومكانالذيالبحريالجهادحةحرمن

منالآتيةالأسبانيةالسفنمنجعلواالذين،الأندلسيون

شواطئإلىغاراتهموصلتوقد،لهمكبيراهدفاأمريكا

.الشمالبحرجزر

العلويينالأشرافدولة

(اليومإلىأمأهـ،641)050

الشريفمحمدبنمحمدهوالدولةهذهمؤسم!

مشةحواليسجلماسةأهلبايعهأهـ(،501-750)0

صاحبالسملالىبهمافحارب،أم641أهـ،050

الدلائيعلىأغارالجنوبفيحكمهاممتقرفلما،درعة

أخوهعليهخرجمنهزما.منهااخرجث!اودخلهابفاس

أهـ،750سنةمحمدأخيهمقتلبعدوبويعالرشيد



527يخرتا،بلمغرا

وعلىتليهاالتيالسنةفيفاسعلىفاستولىأم،665

للأسرةالحقيقىالمؤسسيعدوبذلكبها.واستقرمراكش

هـ،أ913-01)82إسماعيلأخوهبعدهحكم.العلوية

تلكسلاطينأشهرمنيعدوهوأم(.6721-672

الأفارقةالعبيدمنجيشاجندوقدعهدا.وأطولهمالأسرة

يدعمأنبهاستطاع،البخاريعبيدبجيشيعرفأصبح

علىالاجانبويحاربالداخلفىالقبائلعلىسلطته

الموانئ،منبحوزتهمبقيماالاسبانمنفاسترد،السواحل

منعهدهفىيبقولمالإنجليز،منطنجةاستردكما

ومزغان،الأسبانبيدومليلةسبتةسوىالأوروبيةالجيوب

ملوكمعالسفاراتإسماعيلوتبادل.البرتغاليينلدى

الأهليةالحروبلكنهولندا،وحكاموأسبانيافرنسا

اللهوعبدالملكوعبدمحمدأبنائهبينوفاتهبعداندلعت

ابنهعهدفيالاستقراروعادللأخير.الأمراستتبأنإلى

لكنأم(297-1757هـ،أ602-1711)محمد

تجاريةمعاهداتفعقد،عهدهفيازدادالأوروبيالتغلغل

المغربمعمعاملاتلهاالتيالأوروبيةالدولجميعمع

لفرنسا.واممعةامتيازاتوأعطىأسبانيا،فيهابماالاقصى

-)1238سليمانبنالرحمنعبدالسلطانمنحكما

الول!ياتلرعاياامتيازاتأم(ء98-1822أهـ،276

،ام836أهـ،252سنةبلادهفيالأمريكيةالمتحدة

،أم856اهـ،273لعشةبريطانيامعمماثلةمعاهدةوعقد

للجزائرفرنسااحتلالبعدالفرنسيالخوعهدهفيوازداد

.أم083أهـ،246سنة

العثمانيةالدولمعالعلويينالأشرافدولةعلاقةأما

ضدأخرىأحياناوالتعاونأحيانا،التوتريسودهافكان

العثمانيونالسلاطينوكان.أسبانياالمشتركةعدوتهما

بالسيادةمراكشحكاملهميعترفأنعلىحريصين

بتلكأحقأنفسهميرونكانواهؤلاءلكنفقط،الاسمية

ذلكومن،الشريفالنسبإلىلانتمائهمالروحيةالزعامة

بينالعلاقاتتحسنتوقد.المؤمنينأميربلقبتمسكهم

فىاتجهالذيعبداللهبنمحمدالسلطانعهدفيالطرفين

والمشرقالعثمانيةالدولةمعالروابطتوثيقإلىسياسته

ال!سلامي.العربي

الأقصىالمغربفىالاستعماريةالأطماع

منذتظهرالأقصىالمغربفيفرنساأطماعبدأت

وقدالقادر،عبدالأميرمقاومةوإبانالجزائراحتلالها

الأميربمعيةالرحمنعبدالسلطانجيشهزيمةأسفرت

عنأبم844أهـ،026سنةإسلىمعركةفيوالقبائل

الاميريخصفيماسواءفرنسالمطالبالسلطاناستسلام

وكانت.التجاريةالامتيازاتأوالحدودأوالقادرعبد

الضغطفيأغرنسيونااستخدمهعنصرأهمالحدودمشكلة

منححقذلكعلىزد،باحتلالهانتهواحتىالمغربعلى

سنةمعاهدةبموجبحصلالذيللمغاربةحماسهم

الحصولإلىسبقتقدكانتبريطانياأنورغم.أم863

،أم861سنةأسبانياوتلتهام،1856سنةالحقهذاعلى

غيرهادونالحقذلكاممتخدامفيتولممعتفرنسالكن

لمأنهاذلك.خطورةأشدالمغربلسيادةتهديدهافكان

،ام088هـ،أ892لسنةمدريدمؤتمرقراراتتحترم

فتحرضهمنفوذذاتلشخصياتحمايتهاتعطيوصارت

.العصيانعلى

1912)محمدبنالحسنالسلطانالحكمتولىعندما

نظامياجيمثئافأنشأالبلاد،ينقذأنحاولأهـ(231-

المناطقكلفىالمركزيةالحكومةنفوذبهيبسطأناستطاع

وشملتالسيبة()بلادالالمسميةبالسيادةلهتعترفالتي

تدعيمجميعهافىهدفهوكان،والإدارةالقضاءإصلاحاته

واعتقد.الخارجيةللأطماعحدووضيعالداخلفيمملطاته

مصالحبينتوازنإيجادهىوسيلةخيرأنالسلطانهذا

لما،لسياستهكبيرانجاحامدريدمؤتمرفىفرأى،الدول

منالبلادفيحمى،المصالحبينالموازنةيحققأنهمنتصور

بابفتحأنالتجربةبعدأدركلكنه.وأسبانيافرنساأطماع

ازدادتوقد.خطورةأقلليسالدوللجميعالحمايات

-131)2العزيزعبدبمالحسنأبناءعهدفيفرنساأطماع

ويوسفهـ(أ331-321)5الحفيظوعبدهـ(أ532

قدالعزيزعبدسياسةأنخاصةأهـ(1331-346)

منذبالذاتالدولةتلكمنالامستدأنةإلىالمغرباضطرت

الداخلية،الانتفاضاتوأثارتأم(309هـ،ا132)سنة

الشرقيةالمناطقفىاندلعتالتي،بوحمارةانتفاضةوأهمها

دخولحتىواستمرتأم(209هـ،أ032)لشة

محمدبنأحمدالشريفوانتفاضةالبلاد،الفرنسيين

هـ،أ322سنةذروتهابلغتوالتي،الشمالفيالرسولي

غزوهمبدأوالماالأممبانمعالرسوليتعاونوقد،أم409

،أم009أهـ،318سنةوفي.أم!أ1أهـ،932سنة

منالجنوبيةالأجزاءاقتسامعلىأمعبانيامعفرنسااتفقت

ونالتالغربيةالصحراءأسبانيافنالت،الأقصىالمغرب

وفي.الواقعبالأمرللقبولالسلطانواضطرموريتانيا،فرنسا

إيطاليامعسريةاتفاقيةفرنساهـعقدتأ318السنةنفس

إطلاقمقابلالمغربيةالمسألةمنإيطالياإبعادعلىنصت

بريطانيامععقدتكما.وبرقةطرابلسفيللتصرفيدها

فيهسلمتالذيأم409هـ،أ322سنةالوديالاتفاق

اعترافهامقابلالأقصىالمغربفيفرنسابأطماعبريطانيا

فيآخراتفاقافرنساوعقدتمصر.فيبريطانيابوضع

اتفاقهافيجاءمامقتضىعلىأسبانيامعالسنةنفس
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العزيزعبداسملطهانجعلالذيالأمربريطانيا،معالودي

إزاءمساعدتهعلىحكومتهايستحثبرلينإلىوفدايرسل

طنجةإلىولهلمالألمانيالإمبراطورفحضر،الطامعةالدول

وعقد.للسلطانصداقتهليؤكد،5091هـ،أ323فى

نفسوفودبحضورأم609هـ،أ432سنةالجزيرةمؤتمر

فيهاهـبما8921سنةمدريدمؤتمرحضرتالتىالدول

بميثاقعرفقوثيقةفيقراراتهأصدروقد.الاقصىالمغرب

واستقلالهأصسلطانابسيادةالاعترافعلىنصتالجزيرة

فيالدوللجميعالتجاريةالمساواةمع،أراضيهووحدة

برامجتنفيذعلىالسلطانومساعدةالأقصىالمغرب

برأسمالمركزيبنكتأسيسعلىنصتكما.الإصلاح

سويحسيريبقيادةفرنمسيةأسبانيةشمرطةوتشكيل،دولى

الانتفاضاتازديادالنتيجةوكانت.المغربيةللموانئ

أضيا،الجنوبفىالعيينماءانتفاضةوأهمها،الداخلية

الأجنبىاأضغطامنالأقصىاطغربتخليصهدفهاكان

فرنسااستغلتوقدموريتانيا.فىالفرنسيالتوغلوإيقاف

أهـ325صفرفيمراكشبمدينةفرنسيطبيبمقتل

شروطاالعزيزعبدالسلطانعلىلتفرضر1(709)مارس

كما،الشرقيةالجهةمنحولهاوماوجدةمدينةوتحتل

البيضاءالدارميناءفىأوروبيينعمالثمانيةمقتلاستغلت

فعقد،المدينةواحتلتاسشةنفص!منالآخرةجمادىفي

وخلعالجهادأعلنبمراكشمؤتمراالتاليالشهرفىالوطنيون

إلىالسلطهانباستسلامفاسإلىالحركةوامتدت.السلطان

فىالحفيفأعبدأخيهوتعيينخلعهعلماؤهافأعلنفرنسا،

علىفقضىأم(809أهـ)يونيو326الأولىجمادى

شرنسامنوطلبالرسوليوأضعفبوحمارةانتفاضة

معهافوقعقبلهاشروطافرضتلكنهاقواتها،سحب

وأثاربدورها.أسبانياأطمعمماهـ،أ328سنةاتفاقية

فىالمنتفضونوأصبحفانتفضتالقبائلالسلطاناستسلام

وأعلنوافاسالعاصمةيهددونأم119هـ،أ932ربيع

القواتبتدخلعبدالحفيظفقبل،مكناسفىسلطانازينا

الثانيربيع21فيفاسفرنسافاحتلت.لنجدتهالفرنسية

مكناسوكذلكأم(،119أبريل21أهـ،!32

والقصرالعراشفيقواتهاأسبانياأنزلتكما،والرباط

أرسلتبأنفرنسامعمساومةألمانيافدخلتواحتلتهما.

تدخلتأزمةاحدثمماأغادير،أمامللتظاهرحربيةلممفينة

منبقطعةألمانيابإرضاءحلهاووقعبريطانيافيها

فيالأقصىللمغربحمايتهافرنساوأعلنت،الكاميرون

ووقع،أم219مارس03هـ،أ033الثانيربيع11

الحماية.معاهدةالحفيظعبدالسلطان

فاسفيانتفاضةاندلعت.للاحتلالا!لسلحةا!لقاومة

لينالأولىضرارتهابدأتوقد.الحمايةفرضمنأيامبعد

الفرنسيةالسلطاتأرادتعندماوذلكالجند،صفوف

الفرنسيةللقيادةوإخضاعهماالثلثإلىمرتباتهمتخفيض

92فيفأعلنوأ،لشكاواهمالسلطانيستمعولموأنظمتها،

علىالخروجأم(219أبريلهـ)17ا033الثانيربيع

ماوسرعان.الأجنبيللنفوذالخاضعةالخزنحكومةسلطة

عمتكما،للانتفاضةوانضمواالمدنيونالسكانتجاوب

موانييالجنرالأنرغمبفاسالمحيطةالمناطقالثوريةالحركة

الانتفاضة.وقمعأيامثلاثةبعدالمدينةدخولمنتمكن

الأطلسمنقبائلعدةاحتشدتأنالنتيجةوكانت

الحاميةحيثفاسحولحصاراالشاويةمعوضربت

قائداليوتيبييرالجنرالتعيينإلاينقذهافلم،الفرنسية

في7عامامقيمامنصبهجانبإلىالاحتلاللجيش

فاسأهلاسترضاءعلىفعملمايو(،2)4الاخرةجمادى

الحصارفكفيونجحالقرويينجامعةعلماءمنوتقرب

الحفيظعبدالحوادثهذهدفعتقدو.بدهائهالمدينةعن

أغسطس!21هـ،أ033شعبان27فيأمحرش!اعئللتنازل

المغاربةمقاومةتركزتوقد.يوسفأ،خيهام219

الأوسط.أطلسوجبالالجنوبهمامنطقتينفىللفرنسيين

فيأبيهدعوةالعينينماءبناللههبةحملالجنوبففى

القادةمنكثيرذلكفيبماالسوسأهلوالتفالجهاد

شعبانفىوتمكنفاس،حكومةيمثلونكانواالذين

مراكشمدينةدخولمن،أم219أغسطسهـ،أ033

قوةأرسلليوتىأنورغم.بالرئاسةالأعيانأسهواعترف

علىالالممتيلاءاستطاعتمانجانالجنرالبقيادةكبيرة

سنةتارودنوقلعةأغاديرواحتلالأ!شواشمراححق

للتراجعاللههبةاضومماام،139سبتمبرأهـ،331

ظلالجنوبفيالفرنسىالوجودأنإلاموريتانيا،إلى

إلاالسوساحتلاليتمولم،والحصونالموانئبينمنحصرا

محميةالفرنسيونربطوبذلك،أمأهـ،353349سنة

فيالنازلةالقبائلامشمرتوقدمورلمجانيا.بمستعمرةالمغرب

فيوزايروزناتةصنهاجةمنالأوسطالأطلسجبال

حتىالفرنسيةالسلطاتعلىممتنعابعضهاوظلصمودها،

دخولمنليوتىيتمكنولم.أم339أهـ،352سنة

إلاام،419يونيوهـ،أ332رجبفيتازةمدينة

الأطلسمنطقةفيعملياتهأجللكنه،كبيرةبصعولات

ذلكومع.الأولىالعالميةالحرببعدماإلىعموماالأوسط

،الحربخلالالمغاربةمنالالافعشراتأجوتيجندفقد

المعاركليخوضواالأوروبيةالقتالجبهاتإلىبهموأرسل

قواتهامنكبيراجزءافرنساوسحبت،الفرلسيةالرايةتحت

للمغاربةالتطوعبابفتحإلىليوتياضطرمما،بالمغرب

كبيرعددواستقدام،الرسمياسملطهانجيشفيللخدمة

للتمويه.بالقوةالتظاهرمع،النقصلسدالجزائر!تمن
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فىبالخصوصمقاومةالحرببعدالفرنسيونواجهوقد

الأوسط،الأطلسجبالمنالشرقيالقسموهى،تادلة

الأقصى.المغربمنالشرقىبالجنوبتافيلالتإقليموفي

معتمداالسملاليالشريفتافيلالتفيالمقاومةتزعموقد

الدخولمنالفرنسيونيتمكنفلمعطا،آيتقبيلةعلى

هـ،أ035-أ934فىإل!النائيةالمناطقتلكإلى

الوحداتودخولالسملاليوفاةبعدأم319-أ039

عدمفإنعامةوبصفة.الاحتلالجيعقفىالميكانيكية

منهاكثيرواتصافالختلفةالمقاومةحركاتبينالتنسيق

ضعفها.عواملأهممنكاناوالإقليميةالقبليةبالنزعة

تحتلأسبانيابدأتفقد،الأسبانيللاحتلالبالنسبةأما

سنةفرنسامعاتفاقهامقتضىعلىالريفمنطقة

)منالرسوليأحمدالشريففثار،ام409هـ،أ232

الأمريكيالقنصلواختطفالسلطانعلى(عروةبنىقبيلة

حاكماذلكبعدالحفيظعبدالسلطانعينهوقد.وعائلته

القواتنزولوسهل،الريفسكانمنالجبالةعلى

سبتمبرأهـ،033شوالفيالعرائشميناءفىالأسبانية

بإدارةبالامشقلالالأسبانلهيعترفأنفىطمعاأم119

النفوذمنطقةفيالسلطانخليفةمنصبو!ولىالجبالة،

خليفةأقاربهأحدالسلطانفعينظنهخابلكن.الألممباني

أصيلةالألممبانواحتلم،1391أهـ،331سنةتطوانفي

الأولىالعالميةالحربخلالو.السنةنفسفيتطوانثم

،ام159أهـ،333سنةالرسوليمعهدنةالأممبانعقد

بالألمانالرسولياتصلوقد.الجبالةإقليمعلىحاكمافبقي

إرضاءمعهسياممتهاتغيرأمحبانياجعلمما،الحربأثناء

صفرفيشفشاونفتحتل،الجبالةإقليمفيوتتوغللفرنسا

فادحة.خسائرتكبدهابعد،أم029أكتوبرهـ،أ933

نأعلىذلكرغمالأسبانمعالتعاونفضلالرسولىلكن

تمكنأنإلى،الخطابيال!صيمعبدبنلمحمديخضع

.أم259أهـ،343سنةوأسرهالألممبانطردمنالخطابي

أممبانيااستولتأنبعدالمقاومةحركةالخطابيبدأوقد

الريف،بلادعلىقواتهاتركزوأخذتشفشاونعلى

مايوأهـ،933رمضانفيإبرنعندعليهافانتصر

المراكزمهاجمةعلىالانتصارذلكوشجعه،أم129

نفوذهتوسيعفيانتصاراتهوساهمت،الأخرىالأسبانية

إليهانتقلتالتىورياغللقبيلةزعامتهوتدعيمالأهاليبين

.أم029هـ،أ338سنةأبيهوفاةبعد

الخطابيالأميركانبينما،القعدةذيشهروفي

الحاميةلنجدةسلفسترالعامالقائدوصلإجربين،يحاصر

صعقطت،قدوجدهاعندماالانسحابقررلكنه،المحصورة

القعدةذي21فيمعهوالتحمتالأميرقواتفتتبعته

حيث،الأنوالمعركةفيأم،219يوليو18أهـ،933

القائدفيهابمابأسرهاالأسبانيةالحملةالأخيرةهذهأبادت

عربيجيشألحقهاهزيمةأكبرفكانت،نفسهسلفستر

ذاعتوقدوالمعاصر.الحديثالتاريخفىأوروبىبجيش

الأخرىالريفقبائللهوسلمتبعدهاالأميرشهرة

بلادفطهرت،الأسبانيةالمراكزلمحاصرةوهبتبالزعامة

أصبحالذينالأسبانمنكبيراعدداوأسرتتقريباالريف

وبعضوالموانئتطوانمدينةعلىمقتصراوجوده!ا

الجبالة.فيالحصون

انقلابلوقوعالتمهيدالأنوالنصرنتائجمنوكان

صفرفىريفيراديبريموبهقامأسبانيافيعسكري

الأسبانمنالخطابيوطلب.أم239سبتمبرهـ،ا342

سبتةإلىوالانسحاباحتلوهاالتيالمناطقعنالجلاء

صيففيتطوانهاجمرفضموافلما،ومليلة

إلىريفيراديبريمودعاالذيالأمر،أم429هـ،أ343

الأسبانوانسحب.بنفسهالقتالعلىوالإشرافالحضور

،ام429نوفمبرهـ،ا343الاخرربيعفيشفشاونمن

منالنيلعنعاجزينوبدواكبيرةخسائرتكبدواأنبعد

بدأوقد،التدخلفرنساقررتوعندها.وقواتهالأمير

منذورغةواديفىالحربيةالمراكزببناءلذلكالتحضير

ذلكالأميروقابلأم،429أبريلأهـ،342رمضان

.للدفاعاللازمةالحربيةالاحتياطاتواتخاذبالاحتجاج

بالمالالصوفيةالوقزعماءيمدونالفرنسيونأخذكما

فلما،المحررةالمناطقفيالاضوأباتلإثارةوالأسلحة

الحدودقربالدرقاويةالطريقةزواياإحدىالريفيونهاجم

تدخلام،259أبريلاهـ،343رمضان91فى

العملياتاتسعتثم.أنصارهمحمايةبحجةالفرنسيون

وكفاءةرجالهابقدرةالأميرقواتففاجأتالحربية

مدىعلىالدفاعموقفالفرنسيينألزمواحيقزع!ائها،

عائشة،عينفيقيادتهممراكزوحاصرواأشهرأربعة

،فاسمنميلأ02مسافةإلىالريفقواتبعضووصلت

فادحة.خسائرالعدوكبدتكما،تازةوهددت

)شوالكاملةسنةتصمدأنالريفقواتواممتطاعت

مارشمالاتثلاثةوجهفيهـ(أ434القعدة-ذوأ343

فضلا،أوروبيتينلدولتينالأساسيةوالقواتجنرالأوأربعين

لاستخداممرتزقةأمريكيينطيارينمنألممتقدمتهمعمن

إلىالفرنسيونيتحولولم.القنابلقاذفاتوسائلأحدث

نأبعدإلاأم،259سبتمبراهـ،344صفرفيالهجوم

الفرنسيةالقوةبلغتحتىهائلةإمداداتاستقدموا

السلطانوأغروا،طائرة132وجنديألف028الأسبانية

علىالخارجينالعصاةأحدالريفأميرباعلانيوسف

عقدكما.للقتالالقبائلواستنفارالشرعيةالسلطة

العملياتتنسيققرربمدريدمؤتمراوالأسبانالفرنسيون
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دوأسةب!تالأسلحةتحارةوم!صافحةالقيادتن،ب!تالحربية

أسسواحلاطولعلىالدورياتبتنظهيماوأوروباالريف

بالمراقبةاكبريطانىالأسطولشماركوقد،للمغربأجةالشما

القيامبعدمالوفانتعهدكما.الإقليميةطنجةمياهفي

دونالعدومعمنفردصلحتوقيعأودبلوماسعيبعمل

اصكبيرابالهجومالقيامقبلرالاخر.مإلطرفالاتفاق

أهـ،434محرم22فيرسميابلاغاالحكومتانأصدرت

للتسليمامحتعدادهمافيهأبدتاأم259أغسطس21

بيالخص!االأميريعترفأنبشرطإدارياالريفباستقلال

.انتصوأخليفةشخصفيالممثلةالعليابالسيادةللسلطان

يبدو.فيماالسياسيةالمناورةقبي!!منوذلك

نجح،أم29ء5!مبتمبرهـ،أ434صفر61وفي

إلىجنودهمإنزالفيأسفرنسيةاالبحريةبمعاونةالأسبان

الشتاءبدايةفيعواواستصاأخلئالحسيماتقربمكان

أسفرنسيوناواغتنمالأمير.اعاصمةاغاديرع!الا!شيلاء

أغبائ!!اأسةلاممتماأصشتاءافصلشيمالحرليةالعملياتتوقف

وتسارعحولهمنتمفضا،خيرة1هذهفبدأتله،الموالية

ولماالأ!مباد،واالفرنسي!تمنالشرو!أأفضلعلىللحصول

ل!االانحلالهذالإيقافالحطابيالأميرمحاولاتفشلت

طريقعنالنزاعلإنهاءهدنةعقدطلبفييتردد

لذلكأ،سبانيةواالفرنسيةالحكومتانووضعت.المفاوضات

الإداريالري!لاستقلالالاعتراففيتت!ثلقاسيةطاشرر

(،الحمايةمعاهدةقبول)أيأسدوليةاالمعاهداتحدودفي

أطبلادالخطهالىومغادرة،السلطانبسيادةوالاعتراف

أملعلىالأميرقبلهافلما.اسملاحامناشيصقبائلوتجريد

أسذاتي،االاممتقلالمرقدراالريصالأهليحفظأن

81أهـ،434أ!شوا5فيلوجدةالمفاوضاتوانعقدت

الأسبانواالفرنسيونالمفاوضونراح،أم629أبري!!

إلىأدىمماالمتعسفةأبالمطامنمزيدبتقديميعرقلونها

الأميرامقرفسقط.القتالوامستئنافالمحادثاتفشل

32،القعدةذي01فيترجستحصنفيالخطابي

فاعتبروه،يومينبعدللفرنسيينبدورههوواممتسلمامايو،

جزيرةإلىأقرلائهماوبعضلهأخمعنفوهرحربأسير

شرنساإلىنقلهمأرادواوح!ت.أ!ندياالمحيصأفىريونيون

تقلهمالتياسمفينةوصولالأميراستغلسنةعشرينبعد

أهـ،366سسةالمصريةتأصسلصاأاإلىفلجأالسويسإلى

هـ،أ382سنةبهاتوفيأنإلىبالقاهرةوا!شقرأم،479

لتحريرومميلةالمسلحال!!احدعيريؤمنلاوهو،أم639

العربي.المغرببلاد

شرنساصرضت.الأقصىالمغربوتقسيمالاستعمار

علىأم129مارس03اهـ،033اللاخرربيع11في

موادتسعمنحمايةمعاهدةتوقيعالحفيظعبدأسسلطانا

آلتبماشبيهوصفهامحميةقصىالأالمغربمنجعلت

معاهدتيتوقيعبعد،أم883أهـ،003مشةتونسإليه

السلطانجردتالمعاهدةموادالأنذلك.والمرسيباردو

إلىوأحالتها،والخارجالداخلفيالفعليةسلطاتهكلمن

وسمحت،الفرنسيالعامالمقيمرأسهاوعلىالحمايةإدارة

وقضائيةإداريةإصلاحاتمنناشعاتراهمابإدحاللها

فيالأقصىالمغربتمثيلجعلتكماية،وعس!أجةوما

إلاللسلطانتبقولم.وقناصلهافرنساممثلىبأيديالحارج

التيالتشريعيةالمراسيمتوقيعفيالمتمثلةالاسميةالسلطة

سوىالخزنحكومةمنتبقلمحماله،تقدمكانت

لفرنساممثلاالعامالمقيموجلعت.التقليديالشكليالمفهرا

السلطانووسيصأ،المعاهدةتنفيذعلىيسهرالسلطانأ!دى

المسائلبكلومكلفا،الأجنبيةاالدولممثليمععلاقاتهفى

المراسيمكلونشرالموافقةسلطةولديه،بالأجانبالمتعلقة

فرضتهاالتيالقيودهذهدفعتوقد.السلطانعنالصادرة

إلىالحفيظعبدالسلطانالأهالياوسخطالحمايةمعاهدة

الحسن.بنيوسفلأخيهأم129أهـ،033سنةالتنازل

أهـ،033الحجةذي17فيفرنساووقعت

المغربلاقتسامألحمبانيامعاتفاقيةم2191نوفمبر27

النفوذمنطقةفيقسمينبينالاتفاقيةميزتوقدبينهما.

القسمفيشمل،القانونيوضعهماحيثمنالأسحباني

حيثالجنوبفيإفنىومنطقةومليلةسبتةجيبيالأول

القسمويشملقيد،بدونأصسيادةاحقوقأسبانياتمارس

جنوبنقطةإلىالجزائريةالحدودمنالمغربشمالالثانى

أسبانياتستمدالأطلسياساحلعلىالعرائقميناء

،والسلطانفرنسابينالحمايةمعاهدةمنفيهوجودها

الإدارةلإشرافويخضعبتطوانيقيمخليفةبهويمثله

الفردسية،العامةللإقامةنفسه!ويخضئكما،الأسبانية

الاتفاقيةتؤكدكما.الحمايةصلاحياتأسبانيافيهوتمارس

إلىأمرهاتطورثما،محايدةمنطقةطنجةجعلعلى

.أم239ديسمبرهـ،أ342الأولىجمادىفيالتدويل

إلىمقسماالحمايةعهدفىالأقصىالمغربأصبحوبذلك

حيثمنالأخرىعنمنهاكلتختلفمناطقأربر

المقيمقسما،الفرنسيةالحمايةمنطقةوفي.القانونيالوضع

التيالخزنإدارة:هىأجهزةثلاثةإلىالمغربإدارةالعام

التيالجديدةالشريفيةوالإدارة،القديمبطابعهااحتفظهت

الخاصةالفنيةالشؤونلإدارةمغاربةمثقفونبهايقوم

البلادسياممةعلىتهيمنالتيأحامةاوالإقامة،بالأهاش

يبقولم.العاموالأمنوالدفاعالخارجيةمجالاتفيالعليا

الأعظمالصدرهم،مغاربةثلاثةسوىالوزراءمجلسفى

العامأعاتباإلىاختصاصاتهمعظمانتقلتالذي

علىالحقيقيةسلطاتهصارتأسذياالعدلووزير،للحماية
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العدلمراقبةرئيسبيدالدينيةوالمعاهدالشرعيةالمحاكم

فرنسيةالعدلإدارةكانتحينفيالشريفية،بالإدارة

بيدالفعليةسلطتهكانتيأتاالأوقافووزير،محضة

الذيالوقتفيالشريفية،الإدارةلدىفرنسيموظف

العامةوالأشغالوالماليةالفلاحةإداراتفيهوضعت

إدارةيديرونهافرنسيينمديرينبأيديوالصناعةوالبريد

العاصمةخارجفرنسيونمراقبونعينكما.مباشرة

ظلوفي.المغاربةالأقاليموقادةالباشعواتلمراقبةبالجهات

زراعيونمستوطنونالأقصىالمغربدخل،الإدارةهذه

ورغم،وتجارةأعمالورجالحرفوأصحابفرنسيون

بلغتفقد،الهجرةيشجعيكنلمليوتىالعامالمقيمأن

004عهدهفىفرنسيونامتلكهاالتيالأراضيمساحة

علىبعدهوالاستيطانالهجرةبابفتحوقدهكتار.ألف

فيالملويةسهلالجزائرمستوطنوفاستغل،مصراعيه

الشاوية.سهلفىالمعمرينمنكبيرعددوتركز،الشرق

الإقامةاستصدرت،أم919أبريلهـ،أ337رجبوفي

المزروعةغيرالقبائلأراضياستغلالبجوازظهيراالعامة

فيالأوروبيةالملكياتوبلغت،رمزيإيجارمقابلفي

امشأثرتهكتارمليوننحوالعشرينالقرنمنالاربعينيات

كبيراضرراأوقعمما،المياهتوزيعفيالأصعدابنصيب

فرنسيةرأسماليةشركاتقامتكما.الأهليةبالزراعة

مناجمواستغلتالباطنيةالثرواتعنبالبحثخاصة

والرصاصوالمنجنيزكالحديدوالمعادنللفوسفات

.بالمغربوغيرهاوالنحاسوالكوبالت

النعرةلإثارةفرنساسعت.المغربيةالوطنيةالحركة

ظهيراالإقامةفاستصدرت،الأقصىالمغربفىالبربرية

دائرةمنالبربريخرج،أم419هـ،أ332في)قانونا(

مختصاالقبيلةاوالجماعةمجلصويجعلالشرعيالقضاء

محاطاسانلوسيانالمقيموكان.المدنيةالشؤونبن!

تدعولأنهاالبربريةبالكتلةعرفتمستشارينمنبجماعة

فيلإدماجهاتمهيداالخزنحكومةعنالبربرفصلإلى

البربريةاللهجاتإحياءخطتهموتضمنت،الفرنسيةالبيئة

فينشاطهمالمنصرونركزكما،لاتينيةبحروفبكتابتها

المقيماستصدر،أم039هـ،أ934وفيالبربر.مناطق

رسميةصفةالجماعةمجالسأعطىجديداظهيراالعام

البربرعرفبتسجيلوقضى،مدنيةمحاكمإلىحولها

فىالنظرنزعكما.المحاكملتلكبهمعترفاقانوناليصبح

يمثلونالذينوالباشواتالقادةقضاءمنالجنايات

قضاةمنالبربرمناطقفىجديدةمحاكموأنشأ،السلطان

فاصطدم.فيهاالفرنسىالجنائىالقانونلتطجيقفرنسيين

فعلوردذاتهاالبربرقبائلمنشديدةبمعارضةالظهيرذلك

الإسلامى.العالموعامةالمغربفيعنيف

علىالمغربفيالوطنيةالسيامميةالحركةبدأتوقد

واجتماعيةتعليميةأهدافذاتخاصةجمعياتهيئة

الرباطفيالفرنسيةالمدارسخريجيمنشبابأسممها

سلفيةدينيةجمعياتجانبإلىبلافرل!أحمدأمثال

لمقاومةالفاسيعلالأمثالبفاسالقرويينشبابأنشأها

وفاسالرباطشبابوتقاربوعقائدها.الصوفيةالطرق

حركةبرزتالتي،المغربيالعملكتلةنواةكونواحتى

.البربريالظهيرصدوربعدالنطاقواسعةممياسية

الفرنسيةباللغةمجلةأم329أهـ،351مشةفأصدرت

باسمالمغربوفىا!لغرب،مجلةاسمتحتبباريسكانت

العملميدانإلىالكتلةنزلتكما،المغربيالعملمجلة

السلطانزيارةبمنالممبةأم349هـ،أ353فيالجماهيري

وكان.لفاسهـ(أ038-1)346يوسفبنمحمد

الفرنسيالمباشرالحكممظاهرإلغاءفييتلخصبرنامجها

ملكيحكموقياموروحا،نصاالحمايةمعاهدةوتطبيق

بينوالفصل،بالوظائفالمغاربةوإلحاقدستوري

وطنيومجلسوإقليميةبلديةمجالسوتأسيس،أسسلطاتا

الاستفادةالكتلةحاولتوقد.المغاربةمنأعضائهجميع

أهـ،355مشةفرنسافيالشعبيةالجبهةحكومةقياممن

والعملبالعربيةالاطلسجريدتيفأصدرتأم369

الوزانيومحمدالفاسيعلالوشرع،بالفرنسيةالشعبى

ريثمامؤقتةلجنةلهانتخبت،حقيقيحزبتنظيمفي

للفاسيالرئاسةفكانتوطنىمؤتمربعقدتسفالظروف

انسحابهأعلنالأخيرهذاأنبيد.للوزانىالعامةوالأمانة

باسممستقلحزبوتأسيص!ذلكإثرعلىالكتلةمن

أحمدددصدةالعامةالأمانةفيمحدهفحل،الشعبحزب

الأسبانىالاحتلالمنطقةفيالكتلةفرعوتزعم.بلافريج

انقلاببعدانفصلالفرعهذالكن،الطريسالخالقعبد

حلإلىالفرنسيةالسلطاتعمدتولماأسبانيا.فيفرانكو

أغسطس8اهـ،355الحجةذي25فيالكتلة

الوطنيالحزبباسمتكوينهاقادتهاأعاد،أم379

بالاعترافيظفرأناستطاعالذيالمغربيةالمطالبلتحقيق

تحيزضدمكناسلحركةالحزبهذاتأييدأنكير،الرسمي

لمشةالفرنسيينللمعمرينالريتوزبمياهفيالإدارة

العامالمقيمقبلمنللحلعرضهأم379اهـ،356

الفاسي،علالفيهمبمن،الحزبقادةنفىالذينوجيس

العالميةالحرباندلعتوعندماأيضا.البلادخارجإلى

رجب18فييوسفبنمحمدالسلطانأعلنالثانية

لفرنساودعمهتأييدهعنأم(939ممبتمبر)3هـ،أ358

المستعمراتتجاهفيشيحكومةسيالممةلكنوحلفائها،

عندالأمريكيةبالجيوشرحبكمابفرنسا.الثقةأفقدته

الرئيسجعلكاأم،429أهـ،361سنةبالمغربنزولها
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صفرفيالبيضاءبالدارلتشرتشللقائهفرصةينتهزروزفلت

بدونالسلطادليقابل،أم439ديسمبرهـ،أ362

المغربيةالفرلىساهمتوقد.الفرنسىالعامالمقيموساطة

مشهودةمساهمةبأوروباللحلفاءالحربيةالعملياتفي

الجزائردينإخوانهمجانبإلىالحرةفرنساجيوشضمن

لتونسيين.وا

عقدأم449ديسحبر11أهـ،363محرم16وفي

الحركةتاريخفىتحولآشحلمؤتمراالمغاربةالوطنيون

وقرارهالاستقلالحزبتأ!ميسهبسبب،المغربيةالوطنية

ومطالبتهمراح!!علىالاممتقلالسياسةعنالعدول

فرنسا.معللتفاوضمقدماشرطامباشرةالحمايةبإسقاط

المطالبةفىتتمثلالسلطانإلىمبادئثلاثةالحزبرفيوقد

دولمعالروابطوبتوثيق،أراضيهووحدةالمغرببا!شقلال

وبالمحافظة،خاصةوالإملاميةالعرليةوالدولعامةالعالم

أ!سلصاأنافأظهر.دستوريةم!جةجعلهايمالملكيةعلى

حصولحتىكذلكوظلومبادئهالحزبعلىعطفه

الفرنسيالعامالمقيمردح!تفى،استقلالهعلىالمغرب

وقمعالزعماءباعتقالالحزببيانعلىبيوجبريل

الدارفيلهتأييداخرجتالتيالجماهيريةالمظاهرات

فبرايرأهـ،363صفرشهرخلالفاسوفيالبيضاء

ولكنها.السلطانتهددباريسح!صمةوأرسلت،أم449

إلى،السلطانواحتجاجاتالشعبيالتصكمميمأماماضوت

أوائلشيجديداعامامقيمالوبونإريكالاشتراكيتعي!ت

المعتقلينمعظمسراحبإطلاقفبادرأم،469أهـ،365

الفالم!ىعلالبينهمومنالمنفيينالزعماءوإعادةالسياسيين

إداريةإصلاحاتوباشر،الوزانيومحمدبلافريجوأحمد

فاستغل.المستوطنينوأغضبتالوطنيينترضلمواقتصادية

سنةطنجةفىالسلطانخطابالفرنسيةالخارجيةوزير

أراضيوحدةعنفيهأعلنالذيأم479هـ،ا366

بإرسالالحكومةليقنع،العربيةالدولبجامعةوأشادالمغرب

أحدابنوهوجديدا،عامامقيماجوانالفونسالجنرال

فامتد.والوطنيينالسلطانلإرهاببالجزائر،المستوطنين

،أم59أإلى4791اهـ،371إلى1366منعهده

برنامجباشركما،الحرياتجميععلىخلالهقضى

لمالذيالمزدوجةالسيادةمبدأإرساءإلىترميإصلاحات

الأقصى،للمغرببالنسبةالفرنسيونبهصرحأنيسبق

تونسر.فيفعلوامابعكس

للتفاوضالاستقلالحزبمحاولاتكلفشلتولما

الخناقوضاق،نواياهبحسنوإقناعهامباشرةبارلسمع

فيبالقاهرةالفاسيعلالالتحقبالمغربزعمائهعلى

السنةنفسوفي،أم479مايوهـ،أ366الآخرةجمادى

زعامةوتولىالخطابىعبدالكريمبنمحمدالأميربهاحل

كانالذيالوقتفيوذلك،العربيالمغربمكتب

توقيعويرفضأحاماالمقيمسياسةاستطاعمايقاومالسلطان

جعلالذيالأمر،إليهيقدمهااشتى)القوانين(الظهائر

عنتحولهلعلهاباريسلزيارةتدعوهالفرنسيةالحكومة

الحجةذيفيمذكرتينقدمل!صنه.المعارضةموقف

فيرغبتهعنفيهماعبرأم،ء9.أكتوبرأهـ،936

مثرنسا،العلاقاتطبيعةوتعييرالعامةالحرياتإطلاق

تهامىالعامالمقيمفدفع.الحمايةإلغاءمعناهوذأك

المواليةالقبائللجمع،الجنوبفىالنفوذصاحب،الجلاوي

ينايرهـ،ا037الاخررليعفيالرباطعلىوالزحفله

القصرالفرنسيةالقواتحاصرتوعندها.أم159

يطالبهإنذاراإليهالعامالمقيموقدم،السلطهانحمايةبدعوى

عنالتنازلأوالاستقلاللحزبإدانةبيانبإصدارفيه

الاستنكارلتوقيعمكرهاأصسلطاناواضطر.عزلهوإلاالعرش

العامةالإقامةواستغلت.للحزبكرذدونالمطلوب

علىالسلطانوإجبارالوطنيينمنمزيدأ!التصربلاعتقا

وإبعادالاستقلاللحزبميلهمفىالمشتبهالموظفينعزل

العربيةالبلادفىصدىأسذأكوكانالبلاد.عنمنهمعدد

ورفعتللمغربتأييدهاالعربيةالجامعةفأبدت،والعالم

فيالتدخلرفضتالتي،المتحدةالأمهيئةإلىقضيته

المسألة.

عينتأم،أء9أغسطس18أهـ،371نهايةوفى

فلمبالمغربجديدأعامامقيماجيومالجنرالفرنسا

بينالعلاقاتجمدمما،سلفهسيالمسةعنسياستهتحتلف

الأحزابمنوطنيةجبهةوتشكلت،والسلطانفرنسا

ينايرأهـ،371ألاخرربيع17فيقدمتالمغربية

الوطنيةالأمانيتضمنتالأخيرهذاإلىمذكرةام529

الأمهيئةإلىاحتجاجاالمستقلةالعربيةالدولقدمتكما

السلطانشجعكا،بالمغربالحالةعنوفرنساالمتحدة

الفرنسيةالجمهوريةرئيسإلىجديدةمذكرةتوجيهعلى

المطالبفيهاأيدمارس41،الآخرةجمادىأ4في

الوطنية.

،المتحدةالأمأمامجديدمنالمغربيةالقضيةوأثيرت

فرحاتالتونسيالنقابيالزعيماغتيلالأثناءتلكوفي

تضامنا.العامالإضرابالاستقلالحزبفأعلنحشاد

فيالشعبيةالمظاهراتالا!شعماريةالسلطاتوواجهت

أعدأداواعتقلت،مذبحةفأحدثتبالرصاصالبيضاءالدار

الحزبحلأعلنتكما،الحزبقادةفيهمبمنكبيرة

العربية.الصحفوتعطيل

فياليمينيةلانييلحكومةباريسفيالحكمتولتولما

الخارجيةوزارةشغلالتىأم539مايوهـ،أ372رمضان

ونشط.السلطانخلعفكرةتجددتبيدو،الصليبيفيها
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عبدالحييساعده،الجنوبفيجديدمنالجلاويتهامي

الحكومةإليعرائض!فقدم،الكتانيةالطريقةرئيسالكتاني

بخلعهالامرعلىفأقدمتالسلطانبعزلتطالبالفرنسية

،ام539أغسطس2.أهـ،372الأضحىعيديوم

وتنصيبمدغشقر،جزيرةإلىثمكورسيكاإلىونقل

الشعبردوكان.المغربعلىسلطاناعرفةبنمحمد

حزبزعماءمعظمأنرغم،المسلحالكفاحبدخول

وتحلىالبلاد.خارجأوالاعتقالرهنإماكانواالاستقلال

أوأسمطفيتتفشىأخذتالتيالاغتيالعملياتفيذلك

هـ،أ373أواسطمنذلهاوالموالينفرنسامعالمتعاوبن

نفسه،عرفةابنلاغتيالمحاولةوجرت،ام549أوائل

مقاطعةتمتكما.المستوطنينمزارعإحراقوكذلك

وأصر.التبغتجارةوخاصةكبيربنجاحالفرنسيةالبضائع

السلطانعودةقبلحلأيرفضعلىالاستقلالحزب

كما،عرفةابنعهدفىصدرتالتيالمراسيمجميعوإلغاء

الأوسطالأطلصرداخلالصغيرةالمدنعلىالقبائلزحفت

خسائروأوقعتالسلطانلخلعالثانيةالذكرىبمناسبة

تحتفرنسا،فاضطرت.المستوطنينبينالأرواحفيفادحة

خلالعملياتهازادتالتيالمغربيةالمسلحةالمقاومةضغط

مما،أم559منالاخيرةاهـ،375منالأولىالأشهر

الثورةضغطوتحت،حقيقيةحربساحةإلىالمغربحول

محمدفنقلت،التراجعإلى،الدوليالعاموالرأيالجزائرية

معهوأصدرت،بباريسواستقبلتهفرنساإلىيوسفبن

نوفمبر6اهـ،375الاخرربيع21فيمشتركاتصريحا

وإقامةالمغرباستقلالبمبدأفرنسافيهاعترفت،أم559

محمدباسمعرشهإلىالسلطانوعاد.بهدستوريةملكية

تواصلحينفيفرنسا،معالمفاوضاتليواصلالخامس

رجب02اتفاقيةتوقيعتمأنإلىالمسلحالكفاح

إلغاءعنأعلنتالتى،أم569مارس2هـ،ا375

أراضيه.ووحدةالمغرببامشقلالوالاعترافالحماية

مماثل،مغربيأسبانىبيانمايو،02،شوال01فيوتلاها

لكن.العامذلكنهايةفيلطجةالدوليالنظامألغيكما

والمحميات(ومليلة)سبتةالأمحبانيةالجيوبمشكلةظهرت

أسبانيا،بهاتشبثتالتي(الغربيةوالصحراء)إفنيالجنوبية

الفرنسي،الاستعمارتحتكانتالتيموريتانياومشكلة

ألمحليالحكممنتدرجتإفريقيةدولةفرنسافيهاوأسمست

إلىثمأم،589هـ،ا378فيالذاتىالاستقلالإلى

جمادى8فيالفرنسيةالعائلةضمنالكاملةالسيادة

قيامأعلنحين،أم069نوفمبر28هـ،ا038الاخرة

الموريتانية.الإسلاميةالجمهورية

تغييرفيالخامسمحمدالملكشرع.المغرباستقلال

أهـ،375فيالسلطةتوليهمنذالقديمةالحكمأنظمة

للبلاددستورلوضعحاسماإجراءلمجخذلملكنه،ام559

المغربأنأسالرعلىأستشاريمجلسبتعييناكتفىوأنما

مما،انتقاليةبمرحلةالمرورمنبدولاالبرلمانىللنظاميتهيألم

السياسية.القوىأجلهمنتناضلمطلباالدمشورمنجعل

بينالتوفيقعنعجزعندماالحكومةرئاسةبنفسهتولىوقد

هـ،أ937القعدةذيفىائتلافيةحكومةلإنشاءالأحزاب

الجيم!علىيسيطرمباشرةالقصرواستمرام،69.مايو

ابنهساركما.الختصينالوزراءرؤوسفوقوالشرطة

رمضان01فيالعرشتولىالذي،الثانيالحسن

فجددالسياسةنفسعلىأم،619فبرايرأهـ03826

عهدهفيالمغربوسار،التاليةللسنةبالدممتورالوعد

.دستوريملكينظامإرساءاتحاهفىواسعةخطوات

كاناحزابعدةبالمملكةالسياسيةالساحةعلىوتنشط

حزبالاستقلالعهدبدايةفيتأثيراوأكثرهاأشهرها

وحزببلافريجوأحمدالفاسيعلالبزعامةايلاستقلال

ظهرثم،الوزانيحسنمحمدبزعامةوالاستقلالالشورى

أواخرهـ،أ937أواسطفيالشعبيةالقوىاتحادحزب

الاستقلالحزبمناليسارىالجناحبانفصالام،959

فيانقسامإلىأدىالذيالأمر،مستقلحزبفىوتكتله

أعضاءغالبيةميلنتيجةبدورها،المغربيةالنقابيةالحركة

زعماءأشهرومنالجديد.الحزبإلىللشغلالمغربىالاتحاد

بنوالمحجوببركةبنالمهديالراحلالزعيمالحزبذلك

صديق.

كما،جديدةأحزابالسنينمرعلىظهرتوقد

فيفبرزت،القديمةالأحزاببعضأسماءتغيرت

هـ،أ413الحجةذيفيأجريتالتيالبرلمانيةالانتخابات

مجموعتانالمغربيةالسياسيةالساحةعلىأم399يونيو

الأغلبيةبأحزابنسميهماأنيمكنماهماالأحزابمن

الوطنىالوفاقكتلةالأولىالمجموعةوتضم.المعارضة

الدستوريوألاتحادالديمقراطيالوطنيالحزبمنالمؤلفة

الشعبيةالوطنيةالحركةإلىبالإضافةالشعبيةوالحركة

الثانيةالمجموعةتضمبينماللأحرار.الوطنيالتجمعوحزب

وحزبالاستقلالحزبمنالمؤلفةالديمقراطيةالكتلة

العملومنظمةالشعبيةللقوىألاشترأكيالاتحاد

بالإضافةوالاشتراكيةالتقدموحزبالشعبيالديمقراطي

وحزبالعملوحزبللشغلالديمقراطيةالكونفيدراليةإلى

.والاستقلالالشورى

يفسرمماالملكيالنظامالمغربيةاللأحزابغالبيةوتؤيد

سابقةحكوماتفىالتنظجماتهذهمعظمقادةاششراك

الأحزابالتفافأنبيد.والمعارضةالسلطةبينوتداولها

المغربتعرضعدميعنيلاالنحوهذاعلىالقصرحول

الثانيالحسنالملكتعرضفقد،السياسيةالهزاتلبعض
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7191أهـ،293و1913سنتىانقلابلمحاولتى

.ام729و

،الهجريعشرالخامسالقرنمطلعتميزوقد

العشرينالقرنمنالتسعينياتوبداية)الثمانينيات

تمثلزالتماالبطهالةمسألةأممنأكثر،بالشقرار(الميلادي

أسذيناالشبانبطالةوخاصة،للمغرببالنسبةكبيرةمشكلة

نسبةلارتفاعنظراالبلاد،لمسكاننصفمنأكثريشكلون

وتنع!ص(.الألففى.927من)أكثرالسكانىالتزايد

أحياءدوائروتوسعالنزوححركةتواصلفيالظاهرةهذه

مثل،خاصةمنهاوالساحلية،الكبرىالمدنحولالصفيح

وكذلك،وطنجةوالقنيطرةوسلاوالرباطالبيضاءالدار

عنبحثاالخارجإلىالمغربيالشبابهجرةسيلاستمرار

الاتحادودولواسبانيافرنسافىوبالخصوص،العمل

الخليجودولالسعوديةأصعربيةاالممل!صةثم،الأوروبي

الميزانفىوالعجزالمالىالتضخمتفاقميدفعكما.العربى

جديدةصيغعنالبحثمنمزيدإلىالنظهامالتجاري

الأوروي.االاتحاددولمعللتعامل

بفلاحةتحظىالمغربيةالمملكةأنبالذكرالجديرومن

الزيتونغراساتفتشغل،المناخاتلتنوعنظراومتنوعةغنية

السكريواللفتالقطنوزراعاتوالكروموالحمضيات

الفواكهغراساتتنتشرحينفى،الأراضىأخصبوالأرز

المناطق،مختلففيالحبوبوزراعةوالخضراواتالختلفة

كما.التقليديةالفلاحيةالوقعلىبالأساستقوملكنها

ولاالتمور.منالجودةمتوسطةأصنافاالواحاتتنتج

معدللارتفاعنظراالتصديرفيالماثميةتربيةقطاعيساهم

الذيالبحريالصيدقطاعلخلاف،المحلىالاستهلاك

السردينتعليبمصانعيزودوهو،وازدهارهبثرائهيتميز

بحاجاتها.والمحمديةبآسفى

الاقتصادفىمرموقامركزاالمنجميةالثرواتوتحتل

المنتجةالدولبينالثالثة)المغربالفوسفاتوخاصةالمغربى

ومصقالة.واليوسفيةخريبكةفيمناجمهأهموتقععالميا(،

والرصاص،أمينىفىوالمنجنيز،الحديدالاهميةفيويليه

بكمياتوالنحاسوالقصديروالزنكوالنيكلوالكوبالت

يفيماالطاقةمصادرمنالمملكةتملكلاحينفى.أقل

فحممنقليلةكمياتفيالمصادرتلكوتتمثلبحاجتها،

منممجموعة،النفطمنوأخرى،جرادةفيالأنتراسيت

سدودمثلالكهرومائيةأ!اقةالتوليدالكبرىالسدود

.الويدانوبينوإمفوتالقنصرة

البيضاءالدارمثلالكبرىالمدنفىالصناعاتوتقوم

المحلية،الأوليةالموادبتحويلوغيرهاوسلاوآسفىوالرباط

الزشونومعاصرقاسمبسيديالنفطتكريرمركبفنجد

وقد.الغذأئيةوالمصبراتوالقطنياتالجلودومصافي

وبالخصوصملحوظاتطوراالكيميائيةالصناعةحققت

الرصاصمعالجةتتمكما.الأسمدةبصناعةمنهاالمتعلقة

الفوسفاتمعتمثلوهيإنتاجها،مواقعفىوالقصدير

مننسبةأكبروتتجه.المغربصادراتأهموالحمضيات

دولالأهميةفيوتليهافرنساإلىالمغربيةالتجاريةالمبادلات

السياحةتمثلكما.الأخرىالمشتركةالأوروبيةالسوق

لهذاالحكومةلتشجيعنظراالمغربىللاقتصادأساسيةركيزة

والمناخاتالطبيعيةالمناظرتنوعمنواستفادته،القطاع

بالبلاد.

أصبحتفقد،الخارجيةأصسياسةأمستوىعلىأما

أهـ،376سنةالمتحدةالأمهيئةفىعضواالمغربيةالمملكة

اهـ،378سنةالعربيةالدولجامعةوفىأم،69ء

اهـ،376منذقواتهاتسحبفرنسالدأتكما،أم589

أولإجراءالخامسمحمدالملكاستغلوقد،أم579

يلغيلكى،الكبرىالصحراءفىفرنسيةذريةتجربة

سنةوفرنسابلادهليناطعقودةالدللوماسيةالاتفاقية

قواتها،لإجلاءمحادثاتوبدءأم569هـ،أ375

مارسهـ،أ038شوالشهرتحديدعنفأسفرت

الجويةالقواعدبعضباستثناءللجلاءموعدآخرأم،619

عنهاالجلاءتموقد،التدريبعلىتشغيلهايقتصرالتي

الأولىجمادىفيالثانىالحسنالملكعهدفىأيضا

العسكريةالقواعدأما.أم169أكتوبرهـ،أ381

حصلتجويةقواعدأربعفيتتمثلكانتالتيالأمريكية

فىفرنسابممعاهداتبمقتضىالمتحدةالولاياتعليها

بهاالعملالخامسمحمدالملكجددوقد،الحمايةعهد

علىبحريةوقاعدة،استقلالهعلىالمغربحصولعند

العالميةالحربعملياتآخرإلىتعودالأطلسيساحل

أهـ،93وا1383بينفيماتصفيتهاتمتفقد،الثانية

.أم79وأ6391

بسببأزمةالمغربيةالتونسيةالعلاقاتشهدتوقد

الإسلاميةموريتانيابجمهوريةالتونسيةالحكومةاعتراف

المغربيةالعلاقاتشهدتكما،أم069هـ،أ038سنة

الصدامإلىأوصلتهماحادتينأزمتينالمستقلةبالجزائر

سنةالحدودرسمعلىالخلافإلىالأولىتعود،المسلح

الصحراءمسألةإلىالثانيةوتعود.أم639هـ،أ383

،أم769فبرايرأهـ،693صفرفينشأتالتيالغربية

الصحراويةمستعمرتهامنأ!سبانياانسحاببسبب

لجبهةالجزائرودعموموريتانيا،المغرببينواقتسامها

الصحراءجمهوريةقيامأعلنتالتيالبوليساريو،

الدولتينضدمسلحةمواجهةوبدأتالديمقراطية

رمضانفىنصيبهاعنمورلمجانياتخلتولما،المذكورتين

.المغرباسترجعتهأم،979أغسطسهـ،9913
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بعدخفتقدأحداثهالكن،قائمةالمسألةهذهومازالت

تنفيذأساسعلىالسلمىالحلإلىالبوليساريوجبهةجنوح

القاضيةالمتحدةالاموهيئةالإفريقيةالوحدةمنظمةقرارات

قوائماستكمالحالالصحراءسكانبيناستفتاءبإجراء

أسبانياومازالتالامشفتاءهذأفيألاشتراكلهميحقالذين

محاولاتوفشلت،المغربيتينومليلةسبتةبجيبيمتمسكة

بشأنهما.للمفاوضةلاستمالتهاالمغرب

إلىوالجزائرالمغرببينالعلاقاتفيالانفراجمهدوقد

بين،ام889أهـ،804سنةالمغاربيةالخماسيةالقمةعقد

وليبياوالجزائرتونسمنكلورؤساءالحسنالملك

الدولتلكقادةبينالمصالحةفيهاتمتالتيومورشانيا،

الشاذليالرئيسمنوكلالثانىالحسنالملكب،وخاصة

بهعلاقاتهراوحتالذيالقذافىمعمروالعقيدجديدبن

إقامةفيمعاالاششراكحدإلىوالتحالفالقطعةبين

أغسطس!هـ،أ404القعدةذيفيالإفريقيالعربيالاتحاد

اتحادقيامإعلانعنالمغاربيةالقمةتمخضتوقد.ام849

.العريالمغربدول

مبنقطارالمغربيةالمملكةعلاقاتمستوىوعلى

المنطقة،مشاكلحلفىومشاركتهاالعربيالمشرق

سورياإلىعسكريةفرقةبإرلمسالالمملكةإسهاميسجل

دعماالجولانبجبهةللمرابطةام729اهـ،293مشة

أكتوبرهـ،ا393رمضانحربفىالسوريللمجهود

بفرقةأيضاالمملكةساهمتكما.إلممرائيلضدام739

سنةالخليجأزمةإبانالدوليةالقواتفىعسكرية

العراقيالاحتلالإثرام299-1991هـ،أ114

للملكالغربيةالإعلاميةالأوساطتنسبكما.للكويت

أنورالمصريالرئيسزيارةإعدادفىدوراالثانيالحسن

نوفمبرهـ،أ793الحجةذيفيالمحتلةللقدسالسادات

بينالسلاملاتفاقمهدتالتيالزيارةوهىأم،779

الن!وجهاتتقريبفىدوراوكذلك.وإسرائيلمصر

إلىالفلسطينيةالتحريرومنظمةالإسرائيليةالحكومةبين

فىوفنلندامصرمنكلبهقامتالذيالدورجانب

بيريز-عرفاتللقاءالسبيلمهدمما،الموضوعنفس

،أم399سبتمبرهـ،أ414الاخرربيعفىبواشنطن

فيالفلسطينيالذاتيالحكمعلىالمبادئاتفاقلتوقيع

لجنةيرأسالثانيالحسنالملكبأنعلما.وغزةأريحا

خارجيةلوزراءالعاشرالمؤتمرانعقادمنذالشريفالقدس

الاخرةجمادىفيبفاسالإسلاميالمؤتمرمنظمةدول

ترأسأم،299عاموفى.م9791مارسهـ،ا993

الذيالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالسابقةالقمةالحسنالملك

اسملام()صانعىقمةفيشارككماالبيضاء،بالدارعقد

بمصر.الشيخبشرم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فريقياإ

العربيةالدولجامعة

عبدالقادر،الجزائري

الثانيالحسى

عبدالكريم،الخطابي

البرردول

العرب

ناالبنعقبة

الإسلاميةالفتوح

الخامسمحمد

المغرب

فتح،المغرب

العرديةالمنظمات

الموضوعصرعنا

الأدارسةدولة-ا

المرابطيندولة-2

الموحديندولة-3

المرينيةالدولة-4

السعديينالأشرافدولة-5

العلويينالأشرافدولة-6

الأقصىالمغربفيالاستعماريةالأطماع-7

للاحتلالالمسلحةالمقاومة

الأقصى.المغربوتقسيمالامشعمار-ب

المغربيةالوطنيةالحركةخ

المعرباستقلال

أسئلة

الموحدين.سياسةتقاليدالأقصىبالمعربالمرينيةالدولةورثت-

ذلك؟يتج!فيم

بالمعربالسعديةالدولةبهقامتالذيالأساسيالدورما-

قوتها؟إباناللأقصى

الأقصىبالمعربالبربريةالنعرةلإثارةالفرلسىالامشعمارسعى

اتخذهاالتيالإجراءاتأهمفما،المغاربةالإحوةبينللإيقاع

الحصوص؟بهذا

العلويين؟الأشرافدولةعنتعر!ماذا-

المعاصر.المغربتاريخعنمختصرةلبذةاذكر-

المضببلادضمالمغرببفتحالمقصود.ثتح،المغرب

منالأخيرةالسنينفيالفتوحتوقفت.الإسلاميةالدولةإلى

التيالفتنةبأحداتالمسلمينلانشغالعفانبنعثمانخلافة

معركتيفيالمسلمينبينالحربثمعثمانمقتلإلىأدت

بدأهمامعاودةقررلمعاويةالأمراستقروعندما.وصفينالجمل

آلافبعشرةنافعبنعقبةقائدهفأمد،المغربفتحمن

،فزاننحوسرتمنم681هـ،62سنةتقدمهفبدأ،مقاتل

وقسطلية.وقفصةغدامسبعدئذوفتح،بياضإلىثم

قسمهاحيث،المغربلفتحمحكمةخطةعقبةوضع

قلبفىمتقدمةحربيةقاعدةإنشاءأولهما،شطرينإلى

منهاولتوجهالمسلمةالحامياتبهالتعسكر)تونس(إفريقية

مصرمنالانطلاقمنبدد!المغربأنحاءإلىالحملات

إفريقيةفيالمقاومةمركزعلىالقضاءوثانيهما.البعيدة

الصحراءفىوالتوغلدارهمعقرفىالبربربغزو)تونس(

الساحلية.المدنبغزوالاكتفاءمنبدلآ
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مدينةاختطبأن،خطتهمنالأولالشطرعقبةنفذ

خطته،منالثانيالشطرتنفيذمنيتمكنولم،القيروان

لعدمم674هـالموافق55عامإفريقيةولايةعنعزللأنه

مصرإلى)تولس(إفريقيةوضمت.عنهمصروالىرضا

أمرولىالذي،الأنصاريمخلدبنمسلمةولايةتحت

المهاجر.أبيدينارلمولاهإفريقية

وهى،المسلمينحربفيجديدةممياسةالبربرانتهج

ممياسةاتباعإلىالمهاحرأباحملمما،الروممعأفالتحا

زعيمودكمسبفيبهذاوأفلحأيضا.البربرمعالملاينة

نشرفيأثرهلهكانمما،الإسلامواعتناقهكسيلةالبربر

البرلر.بيناللإسلام

هـالموافق95عامالمهاجرأبيإلىالبربروانحاز

فيالروموصالحه.قرطاجنةفىالروممعهفحاردوا،م678

شريك.جزيرةشبهعنلهوتنازلواقرطاجنة

أبوعزلحتىم681هـالموافق62عاميحللم

الخليفةعهدفيوكان،عقبةإليهاوأعيدالإمارةعنالمهاجر

مصر.والىمخلدلنمسلمةوفاةعقبمعاويةبنيزيد

فىفوصل،خطتهمنالثانيالشوتنفيذعقبةفواصل

مقاومةمنلقيهمماالرغمعلى،المحيطشاطئإلىتقدمه

فيتهودةحصنعندعقبةوقتلوالبربر.الروممنعنيفة

وذلكالمهاجر،أبومعهوقتل،القيروانإلىعودتهطريق

أنفسهمعلىبالقيروانالمسلمونوخشي.سياستهلسوء

،م684هـالموافق65عامقيسبنزهيرحاكمهافأخلاها

منبهابقىمنوأمن،كسيلةفدخلها،برقةإلىوانسحب

المسلمين.

لمحوالمددلنتظرسنواتأربعبرقةفيزهيرومكث

الخليفةإمداداتوصلتهوعندما.تهودةلمعرح!السيئةالاثار

المغربإلىأخرىمرةبالتقدموأمرهمروانبنالملكعبد

كسيلةبقواتليصطدمتحركم،688هـالموافق96عام

معركةودارت.ممسبلتتحصنالقيروانمنالمنسحبة

يجنلمولكن.كسيلةوقتلالبربر،بهزيمةانتهت،رهيبة

توغلعندماظهرهتأمينفىأخطألأنه،نصرهثمرةزهير

برقة،إلىعودتهطريقفيالرومفباغتهالبلاد،داخلفي

والسببالطريقةبنفسزهيروامعتشهد،جندهعلىوقضوا

عقبة.بهماالحششهداللذين

فتحإتمامعلىزهيرمصرعبعدالملكعبدحرص

عليهافولىالإلعملامية،الدولةهيبةعلىمحافظةالمغرب

لهوحشدم،596هـالموافق76عامالنعمانبنحسان

مقاتل.ألفأربعين

حتىوطرابلسبرقةمجتازا،المغربإلىحسانسار

منكبيرعددإليهانضمحيث،تونسسهلإلىوصل

ثمفحاصروها-الرومعاصمة-قرطاجنةبهمفقصدالبربر،

.القيروانإلىوانصرف،صغيرةحاميةبهاوتركافتتحها،

وخربعنوةوافتتحهاإليهافعاد،خلفهمنالمدينةوثارت

حصونها.

امرأةخلفالبربرتجمعوهوآخر،حطراحسانوواجه

الكاهنة،باسمعرفت،والكهانةالسحرفيهايعتقدونمنهم

برقةإلىورده،حسانجيشهزيمةمنالكاهنةوتمكنت

مجيءسببأنمنهاظناأجلاداوخربت.أخرىمرة

واستنجدواذرعا،البربربهافضاق.الغنائمهوالمسلمين

.الروممعقرطاجنةال!!اهنةوتقاسمت.بحسان

علىفقضىالبربر،فأعانهالأمر،هذاإنهاءحسانقرر

أفتئقرطاجنة،،م207هـالموافق83عاموفى.الكاهنة

المغربودانتالأبد،إلىإفريقيةمغادرةعلىالروموأجبر

العرببينعاماستينمنلأكثرامتدصراعبعدللمسلمين

.أخرىحهةمروالبربروالرومجهةمن

الفتوحبمتاريخ،المغرببمنافعبنعقة:أيضاانظر

لإسلامية.ا

المغربي.حمزةابنانظر:.حمزةابن،المغربي

-؟هـ،ا991-؟)الحسنأبو،المغربي

المغربىالقلعيعليبنعمربنالحسنأبوأم(.784

عاممصرقدم،منطقيمتكلمأصوليفقيه.المالكي

نافذكانثلاثا،أومرتينالمغاربةمشيخةتولىهـ،أ541

الكبار.المشايخمنمعدوداالكلمة

المنطق،فىللأخضريالسلمعلىحاشيةكشبهمن

البراهينبأمالمسماةالعقيدةشرحديباجةعلىشرح

ذيلالحمد،مباحثبتحقيقالقصدبلوغللسنوسي؟

الزوائد.فرائد،الفوائد

-4191هـ،أ14-17)333عليمحمد،مغربي

المملكةفىالأدبروادمنمغربيعليمحمدأم(.699

الابتدائيتعليمهوتلقىجدهفيولد،السعوديةالعربية

رئاسةوتولى،الحكوميةالوظائففيعمل.الفلاحبمدرسة

تفرغثمقصيرةلفترةالحجازصوتصحيفةتحرير

متواصلة.نجاحاتفيهاوحققالتجاريةللأعمال

تعليميةروايةوهيأم()489البعثروايةأصدر

نأإلى،والبحثالأدبعنالتجارةصرفتهثم،إصلاحية

ومنهاالدراساتمنعددافنشرأخرىمرةالكتابةإلىعاد

فيالاجتماعيةالحياةملامحأم(بم)689الزمنهذالغة

أبوبكرأم(؟)829للهجرةالرابعالقرنفيالحجاز

الخطاببنعمرأم(،)839اللهرسولخليفةالمديق

شوقيشعرفيالإسلامأم(بم)839المؤمنينأمير

الهجريعشرالرابعالقرنفيالحجازأعلامام(؟)849



وأضيفام،819عاممنبدءاأجزاءأربعةفيصدرالذي

ضمكما،السابقةالقرونأعلامبعضالثالثالجزءإلى

.الهجريعشرالخامسالقرنمنأعلاماالرابعالجزء

يحتويضخمموسوعيعملالحجازأعلاموكتاب

وتجار،،ومؤرخينوعلماء،لأدباء،مستفيضةتراجمعلى

اللهتوفاهمممن،الحجازيالمجتمعفيفاعلينورجال

هووهذاللمجتمعملموسنفعذاتحياتهموكانت

.الأعلاملهؤلاءاختيارهفيالمؤلفعليهسارالذيالمنهج

الجسميةالصفاتبذكرالشخصيةعنحديثهالمغربىويبدا

ذلكبعديأخذثم،ملابسمنترتديهكانتماونوع

.للناسنافععملمنبهقامتوماوآثارهامؤلفاتهابوصف

ثنايافىيضمبلفقطالتراجمعلىالكتابيقتصرولا

فيهابماالحجازفىالاجتماعيةللحياةثرياوصفاصفحاته

إلىإضافةوالمغربي.سلوكوأنماطوأخلاقعاداتمن

مجالاتفيرائدوالشعر،للقصةوكتابتهالبحثيةمواهبه

فيالكثيرةالماديةبمساهماتهعرفوقدوالعطاءالبذل

منالعزيزعبدالملكومعامعلىحصلوقدالخير.أعمال

منبدعمهقاموما،تبرعاتمنقدمهمالقاءالثانيةالدرجة

خيرية.مشروعات

مننوعوهو،ادطبيعيالماف!الحديديكأكسيدالمغرة

بذرمئريتصبغةويستخدمناعمامسحوقايطحنالتربة

يختلف.للرسامينالألوانلتكوينأخرىزيوتأوالكتان

المغراتوبعضالأحمر.البنيإلىالباهتالأصفرمنلونه

وتتألفتسخينها.عندالأحمرإلىلونهايتحولالصفراء

والرمل.الصلصالمعالممزو!الحديدأكسيدمنالمغرة

الصفراء.المغرةمنكبيراحتياطيجورجيافيويوجد

مثلوهى.الصوفأوالقطنلغزلآلة!جيليمعرل

نأإلاباليد.أوالقدمبمدوستشغيلهايمكنالغزلدولاب

واحد.وقتفيخيطمنأكثريغزلأنيمكنهجينيمغزل

هارجريفز،جيمسللخيوطالمتعددالغزلفكرةابتكر

الدورانمحورأنلاحظوقد.بريطانينساجوهو

في.الدورانفييستمرالمقلوبالغزللدولابالعمودي

فىخيطا61تغزلأنتستطيعآلةصممأم077عام

نفسه.الوقت

جيمس.هارجريفز،أيضا:انظر

وأتقلصينئكلنحادتشنجيصاحبهألمالمغص

وأكالمعدةالبطخيالتجويفعضلاتمنعضوأيانقباض

والكبارالأطفالوبعضالرضعمنكثيرويعانيالأمعاء.

وجهعلىالأطباءيعرفولا.المؤلمةالمغصنوباتمن

الرضع،لدىخاصة،الآلامهذهأسبابوالجزمالتحديد

537المغنسيوم

جهازهيكنلمإذاللرضيعيحدثقدإنهيقولفبعضهم

بصورةطعامهيهضمبحيثتمامانموهاكتملقدالهضمي

تكونفيالإمساكأوالهضمسوءيتسببوقد.سليمة

المغصينتاببينماالحاد،المغصمحدثةالأمعاءفىالغازات

منيحدثقدأو.العاطفىللتوترنتيجةالأشخاصبعض

مصدرهيكونأو،الرصاصيأوالزرنيخيالتسممجراء

،المرارةأوالكليتينفييتكونالذيالحصىأو،الدمأمرأض

التهاباتأوالأمعاء،فيتوجدالتيالديدانتحدثهأو

الدودية.الزائدة

شأنومن،مسببابئمعرفةعلىالمغصعلاجيتوقف

يأإخراجفييساعدأنالرضيعظهرعلىالخفيفالتربيت

الأحوالبعضفيالأمريقتضيوقد.البطنفىغازات

فيالغريبومن.مقاديرهحتىأوالرضيعغذاءنوعتغيير

ينمونالمغصمننوباتتعتريهمالذينالرضحعأنالأمر

كلفيينبغىأنهإلا.أقرانهمنمويفوقنموا-أحيانا-

حدةازدادتإذاالطبيةبالامششاراتالاستئناسالأحوال

الكباريحتاجقد،الأحيانبعضوفى.يتوقفولمالمغص

أطباءلاستشارةاللجوءإلىالمغصمنيعانونالذين

النفسية.الأمراض

أدلإنسانينتابحادمعويألمالرصاصمعص

فىوالأحمرالأبيضفالرصاص.الرصاصتسممبسبب

كماالجلد،طريقعنالجسميدخلأنيمكنالدهانات

إلىوإضافة.رئتيهخلالمنأبخرتهالمرءيستنشقأنيمكن

الدموفقرالوهنإلىالرصاصتسمميؤدي،المغص

والرجفة.والإمساك

.بالرصاصالتسممأيضا:انظر

-0912هـ،762-)968قليجبنمغلطاي

الحكريالمصرياللهعبدأبوقليجبنمغلطايام(.361

بالأنسابعارف،مؤرخ،محدث،حافظ،إمام.الحنفي

تدريسوليحيثفترةبالتدريساشتغل.الأصلتركي

مآخذلهناقدا،وكانبمصر،المظفريةالمدرسةفىالحديث

منها:مصنفمائةمنأكثرله.اللغةوأهلالمحدثينعلى

لمماجةابنشرحمجلدابمعشرونالبخاريشرح

التهذيب؟أوهام،يكتمللمداودأبيشرح،يكتمل

بمنقطةلابنوانحتلفالمؤتلفعلىذيلبمالأطرافأوهام

حبانابنزوائدبمالقطانلابنوالإيهامالوهمبيانترتيب

وغيرها.المحيحينعلى

لهفلزوالمغنسيوم!ال!أ.رمزهكيميائىعنصرالمغئسيوم

ذاتالمعادنأخفمنويعدبإضاءتهمعروف،الفضةبياض

ثلثينحويزنإذالبناء،عندالاستخدأمفيالكافيةالمتانة



المغنسيوم538

منالعديدبتنشيط-كذلك-المغنسيومويقومالسيرالإنجليزيالكيميائياكتشف.الألومنيوموزن

فيتحدثالتيالكيميائيةالتفاعلاتتعجلالتيالأنزيمات.أم808عامفىالمغنسيومديفيهمفري

الاستشفافية.العناعرانظر:البشريالجسملاأنهإلاما،حدإلىوفيرفلزيعنصروالمغنسيوم

صناعةفيوسبائكهالمغنسيوميستخدم.الاستعمالاتضمنمركبايوجدبل،الطبيعةفىخالصانقيايوجد

صالحةيجعلهاالخفيففوزنها.المنتجاتمنكثيرةأنواعكلوريدولخاصةالمركباتهذهمنوالقليل.متنوعةمعادن

الأدواتومختلفوالسياراتالطائراتأجزاءلصناعةالبحرماءفيذائبةتوجد،المغنسيوموكبريتاتالمغنسيوم

علىالمغنسيومسبائكمعظموتحتوي.الأخرىوالمعداتنحوالبحرماءويحوي.الجوفيةالمياهغدرانبعضوفي

سبائكتجعلانالمادتانشهاتان.والخارصينالألومنيومينضبلامصدراعملياالبحريعدولذا،مغنسيوم%.،13

بعضتحتويوقد.التشكيلفيوأيسرأقوىالمغنسيوموالبروسيتالمغنسيتمعادنفيالمغنسيومويوجدللفلز.

مثلعناصرمنضئيلةحصمياتعلىالمغنسيومسبائكوفي،الأمفيبولاأسبستوسفييوجدكما،والدولميت

خصائصتكسبهاالتيواشركونيوموالثوريومالمنجنيزوفي،التلكوفيالسربنتاينوفى،الزيتونيالزبرجدحجر

.أخرى.السليكاتانظر:.أخرىمعادنسليكاتبعض

غيرالأغراضمنكثيرفىالمغنيسومويستخدمحياةاستمرارعملياتفىحيويدوروللمغنسيوم

،المثالسبيلفعلى.كيميائياالنشاطفائقالأنهالإنشائيةالذي)اليخضور(فال!لحوروفيل.والحيواناتالنباتات

الفولاذيةالأنابيبخطوطمنقريئاالمغنسيومقبماتوضعيحتوي،الضوئىالتركيبفىالخضراءالنباتاتتستخدمه

الكيميائياتمعسفاعلالأنهالمدفونةالمياهوخزاناتالنباتاتتنتجالضوفيالتركيبطريقوعن.المغنسيومعلى

التآكل.منالفولاذيقىمما،التربةفيوالأكسجينبالنسبةالاساسيةالأغذيةمنصنفوهى،الكربوهيدرات

وبتكاليفوبسهولةدورياالمغنسيومقطعاستبدالويمكناستنساخفيالمغنسيوميشتركذلكعنوفضلاللأحياء.

كذلك.الفولاذتغييرأوإصلاحتكاليفمنبكثيرأقلفيمهمادورايؤدياناللذينأنورأندالمسمات!تالمادتين

السفنهياكلعلىالمغنسيوممنشرابواقيةتلصقانظر:.الحيةالكائناتلكلبالنسبةالوراثيةالصفاتتحديد

الخارجية..الوراثة

المحر.مياهم!المغسميومعلىدلحصولداوطريقةديا!تبعةالخطوات،أدلاهي!بالمحططالبحرمماءمنا!سيومعلىالحصولكيفية

اسسسيوءكلوريدعلىالمحتويالس4ما

.شاب!قالدوليتصحرمعيمزج

!-!رزغةالمحرءوتتكونماءلىا!سسيوم ؟.-كلوريدمعالدوليصحيريمماعل

اجيرلميتح!البحرماء.المغنسيومهيدروكسيدص!!امز

ررعهرهـعةسا!اماءمعطميزيلالترشيح

المغنسيومهيدروكسيدنماسرهدايعالعش.الحعسميومهيدروكسيد

مصماةمحلوا،يغالدياممهيدروكلوربكلحعمر

يمحر5.المسمميوموكلور!دماءسم!ص،

هـالهركير.عاليالعسبومكلوربدمحلأالماء

!لوب111111111111111111111111111111111111111حمضالمغسميوماح!طوريدالكهربائيالتحليل

ادمسيوم3الهيدروكلوريكيدذلقاءسدرجةالمغسيومفلريولد علىا!ريقةاهدهتقوم19%.على

كو،فطرتيكلوهـيدعركهرلائيتيارإمرار

مصهورمسه!يوم!هه555555الضحمةالكمياتع!المتولدة،لحرارة

معسحيومإلىسمص!الديالمسسيوء

الكلورعارالمعسحيومويصهراعلور.اوعار

صليجاتلىويسكصيص!ضال!!رداء،م!

الصليجات.تسمىقوال!



953والمغنطيسيةالمغنطيس

الفولاذإلىالمغنسيومالفولاذمصانعأصحابيضيف

ذلك،عنفضلا.منهالاخرىوالشوائبالكبريتلإزالة

ويعطييحترقلأنه،الناريةالألعابفيالمغنسيوميستعمل

ماإذاكثيفةحرارةينشرأنهكماساطعا.أبيضضوءا

الحارقة.القنابلعملفيمنهيستفادالذيالأمر،احترق

مركباتمكوناأخرىعناصرمعالمغنسيومشحد

شائعاطبيانمركبانالمركباتهذهمن.مفيدةعديدة

ا!لغنسيا.انظر:الإنجليزيوالملحالمغنسيالبن-الاستخدأم

لأنواعبطانةويستخدمالحرارةالمغنسيومأكسيديقاوم

علىالمغنسيومأكسيدوششكلالصهر.أفرانمنخاصة

عندتآكلهدونيحولوبذلك،المغنسيومفلزسطح

مادةليصلحالمغنسيومكانوما.منخفضةحرارةدرجات

وهناك.الواقيةالطقةبهذهمهيئايكنلملوتركيبية

الجلود،دباغةفىمنهايستفادأخرىمغنسيوممركبات

عزلوفىوالسمادالإسمنتعملوفيالنسيجصباغةوفي

المواد.

العناصرمجموعةإلىالمغنسيومفلزينتمى.الحواص

الكيميائي.العنصرانظر:.القلويةالأتربةفلزاتالمسماة

تساوي،م02حرارةدرجةعندوكثافته

،50.342فيساويالذريوزنهأما3.اج!ا/سم738،

حرارةدرجةعندالمغنسيوموينصهر.21الذريوعدده

م.41+.01151عندويغلىم،065

الطيعةفييوجدلافهولذاكيميائيا،فعالالمغنسيوم

ومعفوراالحموضمعظممعيتفاعلوهوقط.خالصانقئا

سخنوإذا.النيتروجينفيهابمااللافلزيةالعناصرمنكثير

يحلفإنهالفلزاتمنكثيرأكاسيدأوأملاحمعالمغنسيوم

العملياتمنالنوعهذاويسمىالاخر.الفلزمحل

.الاختزال

منيستهلكمامعظم.المغنسيومعلىالحصولكيفية

هذهفيداو.بطريقةالبحرمياهمنعليهيحصلالمغنسيوم

ويمزج،الدولميتصخرمنالمستخدمبالجيريؤتىالطريقة

الجيرفيتفاىل،المغنسيومكلوريدعلىالمحتويةالبحرمياهمع

المغنسيومهيدروكسيدويتكونالمغنسيومكلوريدمع

عنالمغنسيومهيدروكسيدويفصل.الكالسيوموكلوريد

حيث،الهيدروكلوريكحمضمعويمزجويصفى،المزيج

كلوريدويتخلفالماءويبخروماء.مغنسيومكلوريديتكون

حرارةدرجةإلىبالتسخينفيص!،عالبتركيزالمغنسيوم

المصهور.المركبعبركهربائىتياريمررثم،م0157فوق

انظر:،الكهربائيالتحليلالعملياتمنالنوعهذاويسمى

إلىالمغنسيومكلوريدالتياريحول.الكهربائيالتحليل

ويسكبالمصهورالمغنسيوميصبالكلور.وغازمغنسيوم

صليجات.تسمىقوالبفي

تنقيةفىضيقنطاقعلىتستخدمطريقةوهناك

طريقةأوالسحليكونحديدطريقةتسمى،المغنسيوم

فيالدولميتتسخينعلىالطريقةهذهتقوم.بيدجن

ويتبخروالحديد.السليكونمنتتكونسبيكةمعفراغ

هيئةعلىيكثفثمالدولميتفيالموجودالمغنسيوم

فيوتصبوتسكبالمغنسيومبلوراتوتصهر.بلورات

صليجات.

فقطيتكونمؤقتمغنطجسالكهريائيالمغئطيس

اخر.موصلأوسلكخلالكهربائىتياريمرعندما

حولملفوفسلكمنالكهربائيةالمغانطمعظمتتكون

خفيفحديدمنالقلبهذايصنع.حديديقلب

التيارسريانيتوقفحالمابسرعةالمغنطةيفقدأي،المغنطة

أجراسبتشغيلالكهربائيةالمغانطوتقوم.السلكفيالمار

المغنطسيةالمجالاتوتنتجالتيارومرحلاتالأبواب

الكهربائية.والمولداتالمحركاتلتشغيلاللازمة

الخلفاتمنالثقيلةالأجزاءلرفعالقويةالمغانطوتستخدم

خصيصامصممةكهربائيةمغانطوهناك.الحديدية

لتوجيهتستخدم،القوةبالغةمغنطيسيةمجالاتلإنتاج

معجلاتفيمحددةمساراتفىالذريةالجسيمات

.الجسيمات

فيأورستدهانزالدنماركيالفيزيائيالعالمأكتشف

مجالإنتاجيستطعالكهربائيالتيارأن،أم082عام

نأسترجونوليمالإنجليزيالكهربائيوأوضح.مغنطيسي

ملفعنالناشئالمغنطيسيالمجاليقويالمغنطيسيالقلب

منهنريجوزيفالأمريكيالفيزيائيالعالموتمكن.لولبى

العشريناتأواخرفيعمليكهربائيمغنطيسأولعمل

عشر.التاسعالقرنمن

جوزيف،،هنري،الكهرومغنطيسية:أيضاانظر

البلازما.

الكهربائي.المحركانظر:.المجالمغئطيس

التىالقوةهيالمغنطيسيةوالمغنطيسيةالمغنطيس

الكهربائيةالتياراتعلىالكهربائيةالتياراتبهاتؤثر

فيالإلكتروناتبتحريكالمغنطجسيةتوليدويمكن.الأخرى

منهاالواحدويسمىا!لغانط،تسمىمعينةموادذرات

التياربنقلأيضاالمغنطيسيةإنتاجويمكن.المغنطيس

المغنطيسيسمىسلكيملفعبرالعاديالكهربائي

وأالانجذابالمغنطيسيةالقوةتسببوقد.الكهربائي

المغانطجذبالمغنطيسيةالقوةبامكانأيالتنافر،

عنبعضهاتتنافر،جعلهاأوبعض،إلىبعضها،الأخرى

بعض.
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القضبانشيوعاأكثرها،متعددةأشكالوللمغانط

ف!غنطيص.والمستطيلاتوالمربعاتالسميكةوالأقراص

.قوسشكلفيمثنيقضيبيمغسطيسمثلا،الحصانحدوة

تلصقفبعضها.عديدةمتنوعةا!شخداماتوللمغانط

الرلطأدواتصنعفيمفيدةيجعلهامما،معينةبفلزات

،والقطاراتوالاجهزةدواتالأتشغي!ويتطلب.والمزالج

كلتتكونحيثالمغانط،استخدامبالكهرباء،تعملالقى

دوار،كهربائىموصلمنأساساالكهربائيةالمحركات

مغانطوتستخدم.ثابتمغنطجسقطبيبينموضوع

وتخزن.والفولاذيةالحديديةالحردتحريكفىضخمة

السمعيةالشرائطعلىوالصورالأصواتصغيرةمغانط

والراديوهاتالهواتففىمغانطوتساعد.والبصرية

.أصواتإلىالكهربائيةأضبضاتاتغييرفىالتلفازوأجهزة

فىأكازاتباللاحتفافأقويةمغانصأالعلماءويستخدم

النووية.الطاقةبحوث

طبيعية.مغانطوالنيازكوالمعادنالأحجاروبعض

الشمسوكدلك،عملاقمغنطيسنفسهاوالأرض

بعضوتحتوي.الكواكبومعظمالأخرىوالنجوم

فيجداصغيرةمغانطعلىوالأسماكوالطيورالحشرات

تساعدقدالمغانطهذهأنالأحياءعلماءويعتقدأجسامها.

هجراتها.أثناءمساراتهااستكشافعلىالحيوانات

المغانطتفعلماذا

أ!طبيناذوالمغنطي!يسمى.المغنطيسيةالأقطاب

أغضيبي.االمغنطجسرأمثلتهومن،القطبالثنائيالمغنطيس

منتصفهعندلخيطبربطهقضيبيمغنطيستعليقوعند

والطرفالشمالإلىطرفيهأحديتجهحتىالمغنطسيدور

أصشمالاإلىيتجهالذيالطرفويسمى.الجنوبإلىالاخر

الجنوبإلىيتجهالذيوالطرف،الشماليالقطب

المسطحةوالمغالطالقرصيالمغنطيسوفي.ابخوبيالقطب

قطبيللمغنطيسالمسطحانالوجهانيمثلالأخرى

نصفين،إلىقطعهأوالمغنطيست!صسيروعند.المغنطيس

جنوليا.واخرشمالئامغنطيسياقطباقطعةكلتكتمسب

انجذابالمغنطيسيةتسببوالتنافر.الانجذاب

الأقطابوتنافربعض،إلىلعضها،المتشابهةغيرالأقطاب

شماليقطبتقريبفعندبعض.عنبعضها،المتشابهة

أغوةاتجذبآخرالمغنصيسحنوبيقطبإلىلمغنطيص

يؤديبينماالاخر،إلىمنهماكلاالمغنطيسين،المغنطيسية

جنوبيقطبأو،شماليقطبإلىشماليقطبتقريب

الآخر.عنمنهماكل،القطبينتنافرإلى،جنوبيقطبإلى

حدوةمغنطيسب!تطرشيقضيبيمغنطيستعليقوعسد

قطبهسجهبحيثالمغنطيسيالقضيبلمجحركالحصان

المغنطيسمنمختلفةأشكال

يوضعالقفميبيالمغنطيس

ويستحدم،البا!س،ا!ر!

الأبوا!.ال!علاقمزلاحا

حص

يعصىالحصانحدوةمغنطيس

لمحركاتمعسطيسيةمحالات

ممياراتفياكتيست!صعيرة

.الأأحاب

!!--!

الحواسيص،!يالدائرياللقطيس

.اضعليماتواالأرقامايتد!

حع!

مكبرديالقرصيالمغنطيس

تكويرفييساعدالراديوصوت

السبضاتمىالأصواتا

الكودائية.

بعصفيالأسطوانيالمغنطيس

اقىالأجسامشبت،الآلات

مواقعها.فطالعم!!عليهايجري
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حدوةلمغنطجسالشمالطالقطبعنبعيداالشمالي

.الحصان

المحيطةالمنطقةعنيقال.المغنطيسيةالمجالات

إنها،المغنطيسيةبالقوةفيهاالشعوريمكنوالتيبالمغنطجس،

مرئية.غيرمنطقةوهومغنطيسى،مجالعلىتحتوي

بوضعقضيبيلمغنطيسالمغنطيسيالمجالتصويرويمكنك

الورقة،علىالحديدبرادةونثر،المغنطيسفوقورقيةقطعة

حولنمطاوتكون،القطبينعندالحديدبرادةتتجمعحيث

المجالتصورويمكن.المغنطجسيمجالهيمثلالمغنطس

الخطوطمنمجموعةمنمكوناباعتبارهالمغنطجسي

وأالفيضخطوطأوالمجالخطوطالمسماةالوهمية

الخطوطهذهأننتصورأنيمكنناحيث،،القوةخطوط

حولوتتقوسللمغنطيس،الشماليالقطبمنتنطلق

وتتقارب.الجنوبىقطبهعندأخرىمرةإليهعائدةالمغنطيس

المجاليبلغحيث،القطينمنبالقربأكثرالخطوط

قوته.أقصىالمغنطيسي

القريبةالمغانطعلىبقوىالمغنطيسيالمجالويؤثر

البوصلةفإبرة.المجالخطوطامتدادع!تصطفليجعلها

يشير،رفيعقضيبيمغنطس،المثالسبيلعلىالمغنطسية،

المغنطيسيالمجالخطوطأحدامتدادعلىالشمالإلىعادة

منبالقربقويقفسيبيمغنطسوضعلكنر.الأرضي

امتدادعلىتكونبحيثاتجاههاتغيرالإبرةيجعلالبوصلة

القضيبى.المغنطيسمجالخطوطأحد

وأالجاوستسمىبوحدةالمغنطيسيالمجالقوةوتقاس

وتبا!وة.جاوس01).00التسلاتساويحيثالتسلا،

.،هحوالىالأرضسطحعندالأرضيالمغنطيسيالمجال

حدوةلمغنطيسالمغنطسيالمجالقوةتبلغوقد.جاوس

الجاوسات.منمئاتعدة،قطبيهمنبالقرب،الحصان

فىالمستخدمةللمغانطالمغنطجسيةالمجالاتقوةبلغتوربما

تسلا(.)2جاوس000،02منأكترالصناعة

والنيكلوالفولاذالحديدالمغنطيسيجذب.المغنطة

نفسهاالمنجذبةالموادتتحولوعندئذ،الأخرىالموادوبعض

الفولاذيةفالإبرة.ا!لغنطةتسمىعمليةفىمغانطإلى

تتمغنط،،المثالسبيلعلى،مغنطيسمنبالقربالموضوعة

وتحدث.أخرىإبرةجذبعلىقادرةبالتاليوتصبح

،الإبرةذراتفيجسيماتيجعلالمغنطيسلأنالمغنطة

المجالخطوطامتدادعلىتصطف،الإلكتروناتتسمى

الإلكتروناتعلىالمحتويةالذراتيجعلمما،المغنطيسي

الصغر.بالغةقضيبيةمغانطوكأنهاتعملالمصطفة

المغانطانواع

والخرسانةالألومنيوممنالمصنوعةالموادمعظم

والمطاطوالورقوالذهبوالزجاجوالقطنوالنحاس

لاتجذبفالمغانط.مغنطيسيةغيرموادوالخشبوالفضة

عبرهاالمغنطسيةالمجالاتوتمرمعها،تتنافرولاالموادهذه

ا!لوادتسمى،أخرىموادولكن.تضعفأندون

مغنطسي.لمجالتعريضهاعندممغنطةتصبح،المغنطيسية

والنيكل،الحديدمثلموادمنتصنع.المؤقتةا!لغانط

تستعيدلالأنها،اللينةالمغنطيسي!ةالموادوتسمى

فالإبرة.القويالمغنطجسيالمجالخارجمغنطيسيتها

عندمغنطيسيتهاتفقد،المثالسبيلعلى،الممغنطةالحديدية

المغنطسي.المجالعنإبعادها

مغنطتها،بعدبمغنطيسيتهاتحتفظ.الدائمةالمغانط

منوالعديد.الصلبةالمغنطيسيةالموادتسمىولذلك

يمكنالمغنطيسى.المجال

ش!صلفىتوصيحه

منتبدأوهميةحطوط

الشماليالقطب

وتشهىللمغنطيس

ويكون.الج!وبيلالقط!

المغنطسيالمجال

اليمين()إلىالقضيبي

قطىمنبالقربأقوى

ت!ضنحيثالمعمطيس،

منلعضهاقريبةالحطوط

بعض.



والمغنطيسيهالمغنطيس542

الحديدمنتتكون()خلائصأسبائكالقويةالدائمةالمغانط

هذهوتشمل.أخرىبموادمحلوطا،الكوبالتأوأخي!سلاأو

السبائكمنمجموعةوهوالأأضي!ص،االمغنطيسيةالسبائك

وال!صلالتوالنيكلالألومنيوممنخليطعلىعادةالمحتوية

تسمىوال!صومأتأمموباامنوسبي!صة"والنحاسوالحديد

محتويةمعبائكأنتجتوقد.الكروميةأ!وبالتيةاالسبيكة

منبعضاالنادرةالأتربةعناصرتسمىفلزيةعناصرعلى

السبيكةالسبائكهذهوتشمل.الدائمةالمغانطأقوى

أصتالكوبامنخليطمنأ!كونةا،السمريوميةالكوبالتية

بمأضادرةاالأتربةعناصرإلىينتمىالذيالسمريوموعنصر

يسمىنادرترابيوعنصرأجورونواالحديدمنوتوليفة

السبائكمنمهمةأخرىمجموعةوتتحود.النيوديميوم

والأكسج!تالحديدمن،الحديدياتتسمى،المغنطيسية

الغنطيصرالمجموعةهذهإلىويشمى.أخرىوعناصر

أفض!!وهو،المغنطيسىالحجرأوالمجنتيتلاسمالمعروف

.معروفطبيعيدائممغنطجس

مغانطإلىاللينةالمغنطيسيةالموادلعفرتحويلويمكن

ممبيلعلى،البوصلةفيالحديديةفالإبرة.ضعيفةدائمة

اتجاهفيبطرقها،دائممغنطيسإلىتحويلهايمكن،المثال

بمغنط!ر.واحد

أضيارتنئلامؤقتةهمغانط.الكهربائيةالمغانط

ملفمنال!ربائيةالمغانطأبسطوتتكون.الكهربائي

تيارفيهيسريالوشيعة،يسمىأسطوانىسلكى

يصبحالوشميعةصيالكهربائيالتيارفبسريان.كهربائي

ال!حمربائيأصلمغنطيسرأسثسمالياأعطباطرفيهاأحد

سرياناتجاهتغييروعند.الجسوبيالقطبالآخروالطرف

تفقدالتيارقطعوعند.القطبينوضعاينعكسالتيار

مغنطيسيتها.الوشيعة

منانةأسصوأعلىالكهربائيةالمغانطمنالعديدوتحتوي

سلكي،ملفداخلالحديد،مث!!،لينةمغنطسيةمادة

الكهربائي.المغنطيصرلنتجهالذيالمغنطهيسىالمجاللتقوية

الملف!أغاتعددعلىالكصبائيالمغنطجسقوةوتعتمد

وازدادت،اللفاتعددازدادفكلما.الكهربائيالتياروقوة

إنتاجأمكنوقد.المغنطجسىالمجالشدةازدادتالتيار،قوة

تسلا(،)25جاوس00025حواشقوتهاتبلغمجالات

ألواحمنمصنوعملفعلىأغوةابالغكهربافطتياربإمرار

عبرالماءتضحتبريدنظمالمغانطهذهوتتطلب.نحاسسية

الألواحاصهرمنالتيارعنالناتجةالحرارةلمنعوذلك،الملفات

المسماة،الكهربائيةالمغانطبعضوتستخدم.النحاسية

فقداندونالتيارتوصلملفات،التوصيلالفائقةالمغانط

المغانطأقوىوتتحون.أطتسخينمقاومةيجعلهامما،طاقة

من،الهجينةالمغانطاسماعليهايطلقوالتى،الكهربائية

التوصيل.فائقمغنطسداخلبالماءمبردكهربائيمغنص!

مغنطجسيةمجالاتإنتاج(الأدوات)1النبائطهذهوبإم!صان

تسلا(.)ء3جاوس0001035حوافيقوتهاتبلغ

المغنطيسيةتعملكيف

قويةعلاقةاصلمغنطيسيةوالكهرباء.المغنطيسية

الكهرومغنطيسية،تسمىقوةمعايكونالىحيثأ!هرباء،با

مغنطيسفبإمكان.نال!صفيالأسامسيةاالقوىمنوهي

ممبي!!علىنحاسى،سلكيملفمنأغرببامتحرك

وبنفس.الم!ففىكهربائيتيار)إنتاج(حث،أ!المثا

مجالآ!ملكعبرالمنسابال!ئهربائيأضيارايولدالويقة

السلك.حولأمغنصيسيا

منطقةعلىأصدراتالشتمل.الذراتفىالمغنطيسية

لجسيماتمحاطة،النواةتسمىوكثيفةصغيرةكزيةمر

النواةوتتكون.الإلكتروناتتسمى،أصشحنةاأجةسا،أخى

تحمللاالتىواليوتروناتأسشحمةاالموجبةالبروتوناتمن

يأذراتتحتويالظروفمعظموشي.كهربائيةشحنةأي

،واكبروتوناتالإلكتروناتمنمساوعددعلىعنصر

كهربائيا.متعادلةالذراتتكونولذأك

أصذرةاعلىوالكهرباءالمغنطسيةب!!العلاقةتنطقو

النواةحولالشحنةأصعسالبةاالإلكتروناتفحركة.أيضا

تأثيرولكن.مغنطيسيامجالآينتىح!رلائياتياراتوأول

تأليريساويمعيناتجاهشيالمتحركةالإأعترونات

تلغيولذأ-كالمعاحص،الاتجاهفيالتحركةالإأحضرولات

لعضا،بعضهاالمتحركةأصلإل!ضروناتأطغنطيسيةاالمجالات

مغنطيسي.مجالبلاأ!درةاوتصبح

بسرعة()تتحركتدومذلكإلىوبال!ضافة

ومجالأكهربائياتيارامشجةمحورها،حولالإلكترونات

فييدومإلكترونهناكالذراتكلفيولكنمغنطهيسيا.

المعاكس،الاتجاهفىيدومإلكترونمقابلمعيناتجاه

الدواميةالحركةعنالناتجةالمغنطيسيةالمجالاتتلعىوبذلك

لعضا.بعضهاالمزدوجةللإلكترونات

المزدوجةللإلكتروناتالدواميةالمداريةالحركةوتتغير

تلغىلاولذلك.مغنطيسيمجالفيالذرةوضععندقليلا

وتولدبعضا،بعضهاالإأعتروناتالمغحطيسيةالمجالات

الخارجى،للمجالمضاداضعيفامغنطيسيامجالآحركتها

أ!ذراتاوتتماسك.ا!لغايرةالمغنطيسيةالتأثيرهذاويسمى

بعض،معبعضهاأمميميائية،االمركباتلمعظمالمكونة

إلكتروناتمنمكونة،الروابطتسمىكيميائيةبوصلات

فيهابما-المركباتمعظمأننجدأسدلكونتيجة.مزدوجة

المغايرةوالموادمغنطسيا.مغايرة-والسحروالأملاحالماء

المغانط.معالتمافرضعيفةمغنطيسيا
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اتجاهالقاعدةهذهتوضح.اليمنىالدقاعدة

تيارايحم!!سلكحولالمغنطيسيالمجال

اتجاهفياليمنىاليدإبهاميشيرفعندماكهربائيا.

اليمين()أقصىمستقيماسلكفيالتيارسريان

.المجالاتجاهفيالسلكحولالأصابعبقيةتلتف

شكلفيملتوياللتيارالحام!!احسلكاكانإذاأما

ويسمى.أقوىيكونالمغمطيسىالمجالفإنم!ف!

المجالاتحاهتعيينوبمكن.الوشيعةالملال!هدامثل

بلفص(اليمين)إلىبالولتحيعةالمحيطالمعمطيسي

يشيرحيثالتيار،اتجاهفيالملفالأصائحول

طوشيعة،القطالشماليإلىعمدزرالإبهام

اليصىاليدقاعدةوتستخدم.أ!المجااتحاهويوضح

شحماتسريانأنهعلىالتيارفىالتفكيرعند

موحبة.كهربائية

والحديدالكوبالتذراتفيهابما-الذراتبعضوفي

إلىينتميالذي،الجادولينيوموعنصروالأكسجينوالنيكل

لبعضالدواميةالحركةتزدوجلا-النادرةالأتربةعناصر

القطبثنائياتالذراتهذهمثلوتسمى،الإلكترونات

إلى،الأخرىاالمغانطمثل،الذراتهذهوتميل.الذرية

المغنطيسىالمجاللخطوطموازخطفيالاصطفاف

،المسايرةالمغنطيسيةالاصطفافهذاويسمى.الخارجي

المغانط.إلىالمفردةللذراتضعيفانجذابإلىويؤدي

مغنطيسياالمسايرةالموادبعضفيالمواد.مغنطيسية

لبعضهابالنسبةمعينةأنماطفىالذريةالقطبثنائياتتنتظم

المغنطيسيالانتظامالانتظاماتهذهوتشملبعضا.

والانتظاماللاحديداتيالمغنطيسىوالانتظامالحديداتى

الحديداتية،المغنطجسيةالموادففي.الحديديتىالمغنطيسي

الاتجاهنفسإلىالذريالقطبثناف!يتجهالحديد،مثل

المغنطسىالانتظاموينتج.المجاورةالثنائياتإليهتتجهالذي

المغنطيسيةالموادوفي.المغنطيسيةالموادأقوىالحديداتى

المعاكصالاتجاهإلىالذريالقطبثنافطتحجهاللاحديداتية

الانتظامينتجولذلك،المجاورةالثنائياتلاتحاهات

الانتظامويحدث.ضعيفةمغانطاللاحديداتيالمغنطسي

متعددةأنواععلىالمحتويةالموادفيالحديديتيالمغنطيسي

الموادفهذه.الحديدياتوسبائكالمجنتيتمثلالذراتمن

معيناتجاهإلىالمتجهةالثنائياتمنأكبرعددعلىتحتوي

قويةوهيالاخر.الاتجاهإلىالمتجهةالثنائياتبعددمقارنة

مغنطسيا.

المغنطسيةللموادذريةالقطبثنائياتوشتقر

معينانتظامفيالحديديتيةالمغنطيسيةوالموادالحديداتية

منأدنىمستوىإلىالمادةحرارةدرجةتنخفضعندما

وبالنسبة.كورينقطةأوالمغنطيسيالانتظامحرارةدرجة

درجهالدرجةهذهتسمىاللاحديدأتيةالمغنطيسيةللمواد

مثلاللحديدالمغنطيسيالانتظامحرارةفدرجةنيل.

وفوق.م12151والكوبالت،م5358والنيكل،77"م0

القطبيةالثنائياتالقويةالذريةتمئالاهتزأزاتالدرجةهذه

هذهتكتسبلذلكونتيجةملعض،بعضها،الانتظاممن

بهتتميزالذيالضعيفالمغنطيسيالانجذابخاصيةالمواد

.المسايرةالمغنطيسية

المغنطجسيةوالموادالحديداتيةالمغنطيسيةالموادوفى

لتكونعادةالذريةالقطبثنائياتتصطفالحديدسية

قوةتساويحيث،المغنطيسيةالميمادينتسمىأكبرثنائيات

الذريةالثنائياتقوىجمعحاصلالمغنطيسيالميدان

علىمغنطجسيةمادةمنقطعةتحتويوقدلها.المكونة

إلىعادةالميادينوتتجه.المغنطجسيةالميادينمنالعديد

بعضا.بعضهاإلغاءإلىوتميل،مختلفةاتجاهات

المغنطيسيةوالموادالحديداتيةالمغنطسيةالموادوتتمغنط

تكبرحيثقوي،مغنطسيلمجالتعريضهاعندالحديديتية

ثنائياتمنمزيدباصطفافللمجالالموازيةالميادين

ثنائياتكلتصطفوقد.للمجالموازيةالذريةالقطب

وتتحولجدا،قوياالمغنطسيألمجالكانإذاالذريةالقطب

ميادينوتبقىواحد.مغنطيسيميدانإلىكلهاالقطعة

المجالعنالقطعةإبعادبعدمصطفةالصلبةالمغنطيسيةالمادة

أما.دائممغنطيسإلىالقطعةتتحولوبذلك،المغنطيسى

عنإبعادهاعندالمغنطةعديمةفتصبحاللينةالمغنطيسيةالمواد

وتلغىتشكلهاالأصليةالمغنطسيةميادينهاتعاودأي،المجال

بعضا.بعضها

الفلكيةالأجساممغنطيسية

قطينذوعملاقمغنطيسالأرض.الأرضمغنطيسية

المغنطيسيوالقطبالشماليالمغنطيسىالقطبيسميان
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المغنطيسيةحولتجارب

التجاربلهدهالمطلوبةوالمواد.أححمربائياللتيارالمصصيسيةاوالتأتيرات،ا!دائمةاللمعانطالمغنطيسيةالمحالاتتوصيحالتجار!هدهم!الغرض

.الأسواقاسلسهولةعليهاالحصولوبم!س،أدناهمو!كمحة

المطلوبةالمواد

المغنطيسيةالمجالاتتخطيط

المغمصصر!صعقضيمىمعسطيسمجاللتحطجط

الورهخة،علىالحديدبرادةانتربيصاء.ورقةتحت

سوهـتصطصبلطرو.الورقةعلىاطرقثم

اعطباداكالىشإدا.ض!ثموهوكماانبرادة

الحمارحإلىالقطبينب!!المجالينحنىمتحتحابهين

أمااليسار(.)إلى!اسقص!أالينالفجوةصبعيدا

المحال!إن!حتلفين!قص!أاستحدامحالة!ي

أ!ص!11إلىأغصين11أحدمنالفحوةعمربمتد

(.اليمين)إلىالاحر

وأ،وضئمختلفإلىالمغنطيس!!أحدبتوحيهأ!المجاتحطهيطعلىتمتشملأخرىتجارب

مثلمعدنيةقطعوصعتأقيردراسةأي!اويم!صك.الورقةتحتا!عانطم!عددبوصع

.المعالصأم!عددأومغمطيسم!قرلمجاالنقود

والكهرباءالمغنطيسية

ل!رلاءا!عمطيسيةالتأثيراتلرؤية

لفات01بحواليصعيرةعلسةطوت

العلبة،داخلبوصلةضع.سلكم!

البوصلةإبرةتشيربحيتالعلبةوأدر

انزع.السلكلفةاتجاه!سإلى

وصلالسلكطرفيعنالعارل

راق!تم،حافةحليةلطرفياحسلكا

الموصلة.إدرةحركة

الكهربائيبالمغنطيسالتجريب

قضيماطوةطكوبائيمعمطهيصرلصع

بالش!ول،كما!شيامسطحا،حديديا

عرامحارلاانرع.سلكمنبطمقفيئ

إلىالسلكوصلأسسلكاطرض

ب!وصلةتمسكلعمدماحا!تن.حليت!س

تلتقطكهرلائى!معسصمماقطبيب!!

عدالحديديةالأحساماالبوصلةإلرة

اليار.سريالى

طرفىبادل.التجاربمنمزيد

وراقب،البطاريةطرفىدينالسلك

طرفيممبادلة.البوصلةإبرةحر!صة

طرفيبينالمامسبةبالسرعةالسلك

البوصلةإدرةحعليم!صكالمطارية

عيرنفسها.حولكاملةدورةتدور

تأثيرلترىا!سلكالفاتعددأيضا

ال!وصلة.علىدلك

حاول.الكهربائيالمغنطيس!تجارب

تستطيع.مغنطيسكمجالتحطهيط

وعددالسلكلماتعددتعييرأيصا

علىالمغمطيصقلىرةلرفعالحافةالحلايا

ا!اتعددازداددكلما.الالتقاط

الحافةالحلاياعددأو،السلك

المعنطكيص.قوةتزدادالمستحدمة،

!!!!

مشيدي9فواقصي!من"متار3حديدسادةقصيميادمعمطيسانكرتوليةعلطحمافتالىحليتانلوصلة

-51.سم!سهمعزولسلكت!أ!5
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الشماليالجغرافيينالقطبينقربيقعان،الجنوبى

المغنطيسيالقط!ويجذب.التوالىعلىوالجنوبي

نأذلكويعني،البوصلةلإبرةالشماليالقطبالشمالى

للمغنطجسالجنوبىالقطبالواقعفىهوالقطبهذا

القطبهوالجنوبيالمغنطسيوالقطب.الأرضي

القطبمعيتنافرلأنهالأرضيللمغنطيسالشمالي

البوصلة.لإبرةالشمالي

والذي،الأرضسطحعندالمغنطسيالمجالقوةوتبلغ

وشولد.جاوس.،هحواليالجيومغنطيسي،المجاليسمى

تتكونفالأرض.للأرضالداخليالتركيبمنالمجالهذا

التيالخارجيةالطبقةوهي،القشرةأعلاهاطبقاتعدةمن

تسمىصخريةطبقةالقشرةتحتويقععليها.نعيع!

داخلىجزءمنيتكونكثيفبلبتحيطوالتي،الوشاح

المجالأنالعلماءويعتقد.سائلىخارجيوجزءصلب

فيالكهربائيةالشحناتحركةعنينتجالجيومغنطيسي

السائل.الخارجياللب

القديمةالبرأكينحممدرسواالذينالعلماءوجدوقد

يتبادلأيدوريا،اتجاههيغيرالجيومغنطجسيالمجالأن

فالحممموقعيهما.والجنوبيالشماليالمغنطسيانالقطان

صلبة.مغنطيسيةموادمندقيقةجسيماتعلىتحتوي

مسايرةالجمسيماتهذهتكونساخنةالحممتكونوعندما

الأرضىالمغنطيسيالمجالتأثيريظلولذلكمغنطيسيا،

عنتقلحرارةدرجةإلىالحممتبردوعندما.ضعيفاعليها

الجسيماتهذهتصطفالمغنطيسيالانتظامحرارةدرجة

تتركولذلك.البوصلةإبرمثلالجيومغنطيسىالمجالمع

والأشياءالمساميرجذبيمكنهمعروفمعمطيصأولاللقطيسيالحجر

والفولاذ.الحديدمنالصعيرة

عندمايتكونالذيالجيومغنطيسيبالمجالسجلاالحمم

الحمم.هذهتبرد

الفضاء،فيأيضاالأرضيالمغنطسيالمجالويمتد

الغلافهناكويسمى،الجويالغلافنطاقخارج

جسيماتمعالمغنطسيالغلافويتداخلا!لغنطيسى.

الشمسية،الريماحتسمىالشمسعنصادرةمشحونة

الفلق،تسمىضوئيةظاهرةالتداخلهذاعنينتجحيث

ألن.فانحزمتيسسميانالمشحونةالجسيماتمنونطاقان

أحزمة.،ألنفانانظر:

للمجالالإجماليةالقوةتتراوح.الشمسمغنطيسية

وجاوسين.واحدجاوسحواليبينالشمسيالمغنطسى

باردةمناطقفيأقوىمغنطجسيةمجالاتأيضاللشمسولكن

قوى!زاوححيث،الشمسيةالبقعتسمىسطحهاعلىنسبيا

.جاوس005و.025بينالمناطقلهذهالمغنطسيةالمجالات

الشمسيةبالمجالاتالمرتبطةالأخرىالشمسيةالظواهرومن

والشواظقوي،ضوئىانفجاروهو،الشمسيالوهجالقوية

ضخم.غازيقوسمنشألفالذي،الشمسي

فيللقمرلي!.الأخرىالفلكيةالأجساممغنطيسية

سائل.لبعلىيحتويلالأنه،مغنطيسىمجالالواقع

الأرضإلىالفضاءروادنقلهاالتيالقمريةالصخورولكن

مماما،وقتفيأقوىقمريمغنطيسيمجالوجودتثبت

ولعطاردسائلا.لبامايومايحويكانالقمرأنعلىيدل

المجالمنأضعفمغنطيسيةمجالاتوالمريخوالزهرة

وأورانوسونبتونوالمشتريزحلأما.الارضىالمغنطيسي

وأبالمجالمقارنةنسبياأقوىالمغنطسيةوأغلفتهافمجالاتها

الأرضى.المغنطيسيالغلاف

بكثيرأقوىمغنطسيةمجالاتالنجومأنواعولبعض

النجومهذهوتشمل.الشمسىالمغنطسيالمجالمن

عنالمغنطيسيةمجالاتهاقوىتزيدالتيالبيضاء،الأقزام

منلنوعالمغنطجسيالمجالقوةتصلوقد.جاوسمليون

01حواليإلىالنيوترونيةالنجمةيسمىالمنهارةالنجوم

.جاوسترليونات

الحيةالكائناتفىالمغانط

الحماممثل-الحيواناتمنالعديدأنالعلماءاكتشف

لها-والسلحفاةوالدلفينوالتونةواسمالمونالعسلونحل

وقد،الأرضيالمغنطجسىالغلافاكتشافعلىالقدرة

العلماءوجدفقدمساراتها.علىالتعرففيتستخدمه

هذهلبعضالجسميةالأنسجةفيالمجنتيتمنجسيمات

ربماالجسيماتهذهأنفيالشكويساورهم،الحيوانات

المجالتحسسفييستخدمنظاممنجزءاتشكل

الجيومغنطيسى.

-
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الماءفيالبكتيرياأنواعبعضأنأيضاالعل!اءووجد

مواطنهاعلىللتعرفالجيومغنطجسيالمجالتستخدم

البكتيرياالمسماةالبكتيرياجسميحتويحيث،المفضلة

منأكثرأوواحدةلملسلةعلىالتوجيهالمغنطيسية

-الحسيماتهذهالبكتيرياوتستخدم.المجنتيتجسيمات

امتدادعلىنفسهاتوجيهفي-دقيقةبوصليةإبروكأنها

الجيومغنطسي.المجالخطوط

يأ،النوويالمغنطيسىالرنينالعلماءويستخدم

المعرضةللقوىالمغنطيسيالمجالفىتحدثالتيالتغييرات

الحية.الأنسجةتركيبلدراسة،الراديويةللموجات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ا!غمطيسىال!حمأحتسممي!االأرض

ال!عر،كطالمعمضيحصأدضصيسيةااحاصمةاالأشالة

المرائعقوةمعحطيسيةالحازساممونيةاالأشعة

العميصأالمغمطسىرأغصاأاالبوصلة

الغحطيسيةمقياسا!ئهرباءاانحطيسي،اسسيرلتصويرا

ال!!ر،ئيالمرثدأح!رومغنطيسيةاالمائقالتوصيل

الحمليكاميكانودقا،إالمغنطيسيالححر

ظاهرة،هولأحولائياامحركالمغنطيسىا،ممتواء1حط

الحطياممهرلافياا!ركال!صميةاممهربائيةااسديما!يكاا

الموضوعصرعنا

المغانطتفعلماذا-أ

اطعسصيمميةاالمجالات!-المعسصيسيةاالأقطا!-أ

المعسطة-دأضا!والابحدا!ا!-

المغانطأنواع-2

ئيةال!كرساالمعالط!-المؤقتةاطعالط

ا!دائمةااطعاط!-

المغنطيسيةتعملكيف-3

ا!وادمعحطسية!-العهـباءاطعحطسية-أ

اسدراتادىاطغنطيسجة

الفلكيةالأجسابممغنطيسية-4

ا/لأرصر!عسطيسية-أ

الشمسمغمطيسيةب

الأحرىااغلكيةاالأحسامامعنطجسية!-

الحيةالكاناتفىالمغانط-5

أسئلة

المعسطكيسيةالمرادصالصلمةالمعسطيسيةادأاتختلصكي!-أ

الليمة؟

ا!لحاء؟ااعتقادشالأرضىاافصفيسىاطمحالاحسب!ما2

اطحنطيسى؟القطصثنائيما-3

المعحطيسيةالمواد!ىاسذريةاالقط!تمائياتتنتظمكيم!-4

شية؟الحديد

اليمعى؟اليدقاعدةما-5

المعمطيسيةوالموادالحديداتيةأطغنطيسيةاالموادتعيدحجرو6

الدائمة؟أطغالطاصنع!ىالحديدشية

.الأرضانظر:.الأرضيةالمغئطيسية

)النتاطالشمسانظر:.الشمسيةالمغئطيسية

الحتممسي(.

التيالطرقدراسةالموائعقوةمغنطيسية

الموائعمعوالمغنطيسيأحهربائىاالمجالانبهايتداخ!

معائلةفلزاتالموائعهذهوتضمللكهرباء.الموصلة

أدتوقدالبلازما.تسمىالتأينعاليةوغازات

وأنظمةالمولداتتطويرفيدوراالموائعقوةمغنطيسية

مغنطيسيةوتساند.الموصلةالموائعتستخدمالتىالدفع

الكهربائيةالظوأهرفهمعلىالعلماءالموائعقوة

هذهوتشمل.الشمسوعلىالأرضحولوالمغنطيسية

فىالمغنطيسيةوالعواصفالشمسى،الكلفالظواهر

الشمالي)الوهجوالفلق،للأرضالمغنطيسىالمجال

(.والجنوبي

فهي.كثيرةتطبيقاتالموائعقوةمغنطهيسيةوطبادئ

تنتجالتىالموائعقوةمغنطيسيةمولداتفيتستخدم

التأين.عاليةالغازاتمنالسرعةشديدتيارمنأممهرباءا

مغنطيسي،مجالفيقناةخلالالتأينعاليةالغازاتتنطلق

وتوفر.أقطاببوساطةسحبهيتمكهربائياتياراتولدحيث

عالية،كفايةذاقدرةمصدرالموائعقوةمغنطجسيةمولدات

التجريبية.المرحلةفيلاتزالولكسها

كهرباءفتستخدمالموائعقوةمغنطسيةدفعأنظهمةأما

تنتجلكيآخرموصلمائعأو)بلارما(التأينعاليغارمن

فىمايوماالأنظمةهذهمثلتستخدموقدأ!دفع.اقوة

مركباتولدفعبالقدرةالغواصاتلإمدادالمستقبل

الفضاء.

فيأهميةذاتالموايعقوةمغنطسيةمبادئفإنكذلك

الوقودويتكون.التجريبيةالاندماجمفا!كلاتتصميم

تمالتأيناجةعاغازاتمنالاندماجمفاعلاتفيالمستخدم

هذهمثلولكن.الدرجاتمنكثيرةملايينإلىتسخينها

شديدةبسرعةتتمددسوفالحرارةالشديدةالغازات

تبردلحموفلذلكونتيجةالوعاء.بجدرانوتصطدم

تفاعلتمكنلاشديدةبسرعةالطاقةوتفقدالغازات

الفيزياءعلماءمنالكثيرويحاوأ!يتم،.أنمنالاندماج

شديدةالتأينعاليةبلازمافيفيه،متحكماندماجإنتاج

مغنطيسيةمجالاتبوساطةيتحققحجزمعالحرارة

خارجية.

بمالمغنطيسيةالعاصفةبمالشمسكلفأيضا:انظر

غوستابمأولوفهانسآلفن،؟الفلقبمالنوويةالطاقة

لبلازما.ا



547يةطورلإمبراا،لمغوليةا

منيعدال!نصاري،هشامل!بنكتاباللبيبمعدي

عناللبيبمغنيبالكاملواسمهوأجلها،النحوكتبأهم

عرفنا"ما:قولهخلدونابنعنيروى.الأعاريبكتب

الكتاببعدرأيناولا،هشامابنمنأنحىسيبويهبعد

".المغنيكتابمنأخلد

الخاصةبالطريقةالعربيةكتببناللبيبمغنييمتاز

التيالطريقةعلىيسرفلم،تصنيفهفيمؤلفهاتبعهاالتى

،أبوابإلىالنحوموضوعاتتقسيمفيقبلمناعتادها

ترتيئامرتبةالأدواتأوالحروفجمععلىجرىوإنما

الأدواتالهجاءحروفمنحرفكلفيوأوردهجائيا،

ماجامعاأداةكلعنتحدثثم،الحرفبذلكتبدأالتي

به،لهايستشهدوما،وأحكامقواعدمنبالأداةيتعلق

أما.التمانيةالكتابأبوابمنالأولالبابهذافكان

عنفيهاالحديثفكانأضامن،أوحتىالثانيمنالأبواب

يعرضوماوأقسامها،وأشباهها،بالجملتتصلعامةأحكام

ذخروقد.المعربينخطأومظان،وحذفذكرمنلها

والأشعاروالحديث،وقراءاتهالقرآنمنبشواهدالحتاب

هشامابنانظر:.مطبوعينجزءينفيوالكتاب.والأمثال

.رينصايةا

صيغتهاالمغنسيومأكسيدأيضاوتسمىالمغئيسيا

وهي.الطعمعديمةترابيةبيضاءمادة5!الاأ.الكيميائية

الخاصيةوهذه.الكربونأكسيدثانيلطلقلاقلويةمادة

نأيمكنحيثبالحموض،التسممضدجيداترياقاتجعلها

المصانعوتستخدم.الغازاتتراكمبسببالمعدةتتمزق

فيتستخدمهاكماخاماتها،منالفلزاتلتنقيةالمغنيسيا

منخاصةأنواعصنعوفي،العازلةوالموادالبوتقاتصنع

الماءمنخليطفهوالمغنيسياحليبأما.الإسمنت

للأمعاء.ومليناللحموضةمضاداالأطباءويصفهوالمغنيسيا،

وتقومتعفير.معسحوقطبياالمغنيسياتستخدمكذلك

كلوريدمنالمغنيسيامنكبيرةكمياتبصنعالمصانع

.المغنسيوم

بعضفيبالشررالإشحعاليوفركهربافطموددالمغئدط

جزازةفيالمغنيطيستخدم.الاحتراقداخليةالمحركات

ويعمل.البخاريةوالدراجاتالطائراتبعضوفيالعشب

فيموصلحركة-أ:أسالمسيتينقاعدتينعلىالمغنيط

القطع2.الموصلفيكهربائياتياراتنتجمغنطسيمجال

جهدايولدأنيمكنالموصلفىالتيارلانسيابالمفاجئ

كبيرا.كهربائيا

ملفمنمصنوعوموصلمغنطيسمنالمغنيطيتكون

حولالملفاتتدوروقد.السلكمنأكثرأوواحد

هذاويولد.الملفاتداخلالمغنطجسيدورأوالمغنطس

فتحشمذلكبعد.الملفاتفىكهربائياتياراالدوران

تدفقيمنعمماالملفاتتلامسالتي)الوصلات(اللامسات

.الملفاتفيعالياكصبائياجهداويحققالكهربائيالتيار

ألمحرك.فيالوقودتشعلشرأرةالكهربائيالجهد!ذاوينئ

.الإشعالبمالكهربائيالمولدأيضا:انظر

الإمبراطوريةكانت.الإمبراطورية،المغولية

منأراضيهاامتدت،التاريخعرفهاإمبراطوريةأكبرالمغولية

الشرقية،أوروباحدودإلىالشرقيةآسيافيالأصفرالبحر

فارسمنغوليا،كوريا،،الصينالأحيانبعضفيوشملت

،فيتنامبورما،منونواحيأرمينيا،،تركستان)إيران(،

فقدالشاسعالامتدادهذاوبسببوروسيا.تايلاند،

الأماتصالفيملموساإسهاماالإمبراطوريةهذهأسهمت

الهجراتطريقعنوذلك،ببعضبعضهاوالشعوب

الإمبراطوريةأجزاءربطتالتيالطرقوبفضل،والتجارة

منوالفنونالمعارفبعضانتقالمنومكنتالختلفة،

الطباعة،فنانتقالالمغوليالعهدشهدفمثلالاخر.مكان

أوروباإلىالصينمنالبارودكذلكوالورقوصناعة

الغربية.

المبكرةالإمبراطورية

منغوليا،فيعاشتبدويةقبائلمنالمغولينحدر

والثيرانوالجمالللخيلبتربيتهموعرفواوسيبريا،ومنشوريا

الخيلركصبيحسنونمتميزونجندوبأنهم،والغنم

بالتتار،بعدفيماعرفواوقد.والسهامالقسيواستعمال

التاريخ.فىوحشيةالفاتحينأكثرمنبأنهماشتهرواكما

قبائلمنهموجعلوحدهممنأول.كانخانجنكيز

فتوحاتفترةيبدأأنبهمواستطاع،شأنذاتمحاربة

كذلكأم،227عامفيموتهحتىاستمرتمتميزة

الحصارفنيجيدواأنالجديدوجيشهجنكيزخانامشطاع

انتصاراته.منكثيرفيالمباشرالسببكانالذي

فيالأولىجنكيزخانفتوحاتتركزت.الغزوات

وشرقيأسيا،أواسطإلىتحولثموشماليها.الصينجنوبي

واقتربتروسيا،سهولعلىجنودهزحفتحيثأوروبا

الدمارمنالكثيرفأشاع،القسطنطينيةثمفارسمن

يستأصلمثلافكان،الأراضيتلككلفىوالخراب

أنهكما،آخرهمعنفيفنيهمقتلا،قاومتهالتيالمدنسكان

يسيرالراكبكانحيثخرابا،الصينشماليمنطقةترك

.للحياةأثررؤيةدونطويلةلمسافات

حملةبدأوالذيام،227فىخانأوق!ايابنه!فه

حضارةوهددوبولندا،ألمجرفيالدمارفيهاأشاع،أوروبية

المغولجعلالحملةهذهأثناءفيموتهولكن،الغربيةأوروبا
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قبلايكان.لهمجديدخانلانتخابمنغولياإلىيعودون

فئالصينالخانهداأكمل،جنكيزخانأحفادأحدخان

ودمرهابغدادإلىوصلحتىالإسلامىالمشرقإلىواتجه

قادابيبرسوالظاهرقطزالسلطانلكنمصر،احتلالوقرر

عينكةمعردارتحيثبهاوتقدماالمصريةالجيوش

العربىالجيشوانتصرأم026هـ،965فيجالوت

المغولزحفتوقفوبهذاحاسما،انتصاراالإسلامى

يووانأسرةخانقبلايوأنشأإفريقيا،شماللاحتلال

المغولبعضوبدأ،الدينيالتسامحمنبشيءعهدهواتسم

ال!سلامي.الدينيعتنقون

الشاسع،اتساعهابسببطويلا،الإمبراطوريةتدملم

لافتقاروكذلك.الثقافيةأ!حدةاإلىافتقارهاوبسبب

للاعتماددعاهممما،الإداريةللخبرة)المحاربين(المغول

الصينفيذلكفعلواإمبراطوريتهما،لإدارةالأجانبعلى

تسبباوالفسادالإدارةسوءأنكما،أخرىأماكنوفي

منعدةأنحاءفىالثوراتمنالعديداندلاعفي

فتحوهاالتيالبلادعلىسيطرتهموكانت،الإمبراطورية

بعدالانهيارفيالإمبراطوريةبدأتالأسبابهذهلكل

عدةإلىإمبراطوريتهانقسمتإذ،خانقبلايموت

فيفقامت،جهةفيإمبراطوريةكل،صغيرةإمبراطوريات

غربيفيوقامت،إمبراطوريةوالبلقانروسياجنوبيسمهول

كما،دواليكوهكذا،الصينيةالمعوليةالجنإمبراطوريةاسيا

إنهاءفيأسهمتعدةثوراتشهدتالصينمنطقةأن

الصينية-العوائلبعضحكموإعادة،هناكالمغوليالحكم

ميئ.أسرةكحكم

تيموراستطاعالميلاديعشرالرابرالقرنبدايةويم

إمبراطورياتبعضتوحيد-جن!جزخانسليل-لنك

أحداستطاعكماآسيا،معظمعلىته!مي!إوبسط،المغول

عامفىالهندفيمغوليةإمبراطوريةإقامةباباروهوأحفاده

كلمةأنذلكالكبار،الموغالبمملكةوعرفت.أم526

.المغولتعنيفارسيةكلمةموغال

فىالهندأنحاءمعظمحكمت.الموغالإمبراطورية

واتصفت،الميلاديينعشرأ!سابعواعشرأسسادس!االقرن

نموذجاكانتبأنها،المغولحكمخلالالهندفيالحياة

الهندنع!توقدآ!ميا،منالجزءهذافيالروعةبالغ

.الفترةتلكخلالوالاستقراروالنظامبالسلام

احتذىنموذجاالمركزيةال!مبراطوريةحكومةشمكلت

مميزةثقافةونشأت.التاليةالفتراتفيالهندحكامبه

العناصرمعالأوسطالشرقعناصراختلاطعننتجت

الفارسية.اللغةانتشارازدادكما،الهندية

الانتعرفالتيالمنطقةمنبابارالأميرألسم!

حفيدهوأ!س!.امء26عامالموغالإمبراطوريةبأفغانستان

عاممنالبلادأكبروحكم.مىالح!صالهيكلأكبر

الهندووسطشماليعلىوسيطرم5016إلىأم556

مأ506منأكبرابنجهانجير،حكموقد.وأفغانستان

شاهابنهوحكمالتصوير.لفنراعياوكانأم627إلى

حكمازدهارذروةخلالأم628-أم627منجهان

المغوليةللإمبراطوريةخريطة

عهدليتوسعهاتوصح

حلفهسومن،ح!جرحان

حالى.قبلايمتلالحانات

عليهايسيطرالمغوصياأإ؟---ا

1ونم!أفي5-!آ!الإ،\ح!ءا*+ممم!،،7.!-!*؟حمخار

/برصحمطلا!ؤسط!،

!حلؤحسأ!يث!

ث!أ)9--رروسيا6هاء+رث!
ء3-!-7!3بحر-رمسحرمنغودما-ء)،*صرلكيىل!!بماأتممبم

!سراىكورمكرة
!لىثبمار!اححتمعولأراصيى+لصير!-ر1!بملا!سريخم3

لعدادل!دسمر.اشدا

ثحىالمحز
ح!69ثئ!لهلتهغاأأ\!لمحارحبرلوثلأ-ى،ش-كممص

!+ك!-جكرمحلى(!+!خ!خ!)بورما!واعلأكس!حماك!7.

-ورمم!+لو--افريقلاأضص!37ءلأثاكركم3!!صنايدحمدي!لىأحا+لأ-ميولكملم!رئ!كا

ء/!*أف!6ع!6/-كا

!ثكمكصجأأسعحم

!رحا!ححبيمأصسإيائ!أ
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محلتاجالمشهورةالمقبرةوبنىالعمارةوشجع.المغول

منهالحكمعلىأورنجزيبابنهواستولى.بهازوجتهلتدفن

السجن.فيبهوألقىام658عام

غالبيتهادولةوحكموامسلمينالمغولالأباطرةكان

وتولواأكبربخدمةالهندوسمقاتلووالتحق.الهندوسمن

كماللبلاد.ولاةوعينواالمغولجيشفيقياديةمناصب

بعدوفيما.وموظفينمديرينالاخرينالهندوسبعضعمل

منالكثيرودمرالهندوسعلىضريبةأورنجزيبفرض

معابدهم.

علىالهندوسطمنوالماهراتاالهندوسمنمقاتلونثار

بصورةالإمبراطوريةإضعافإلىأدىمماالإمبرأطور،

.خطيرة

وفاةبعدالانهيارفيالمغولإمبراطوريةوبدأت

فياستمرواالمغولأنإلا،أم707عامفىأورنجزيب

الهندبريطانياأحتلتأنإلىدلهيفيصغيرةمملكةحكم

عشر.التاسعالقرنفي

.جهانشاهالهند؟بابار؟أكبر؟أيضئا:انظر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

خادقملايجنكيزخادماركوبولو،

منعولياجهانشاهلنكتيمور

م(.751-؟أهـ،-33؟)مقسمبنمعيرة

الأعمى،،الكوفي،أبوهشام،الضبيمقسمبنمغيرة

الفقيه.،الثقة،العلامة،الإمام

والنخعي،،والشعبيومجاهد،،أبيهعنروى

وخلق،و!!عرائيل،والثوري،شعبة:عنهوروى،وآخرين

أعلململكني،التابعينبصغارلم!يلحق:الذهبيقالكثير.

بنجريروقا!.لملمالصحابةمنأحدعنشيئاله

فنسيته.شىءمسامعىفىوقعما:مغيرةقالعبدالحميد:

العجلي:وقال.الحفظواللههذا:قلت:الذهبيقال

إبراهيم،عنالحديثيرسلكانأنهإلا،فقيه،ثقةمغيرة

بعضيحملعثمانياوكان،سمعهممنأخبرهموقفوإذا

عب.علىالحمل

-؟هـ،265-؟)لكرديالمفاخرأبوا

أبوالقضماةشرف،لقمانبنالغفورعبدام(.661

لقبأعلامهممنوعالمحنفيفقيه.الكرديالمفاخر

قريةكردر،إلىوينمسبالحنفيةوإمامالأئمةبشمس

العادلالسلطانعهدعلىبحلبالقضاءتولى.بخوارزم

مختلفةعلومفيتصانيفله.زنكيمحمودالديننور

ا!لفيدسماهالتجويدشرح،الفقهأصولفىكتابمنها

الفقهفيالكبيروالجامعالمغيرالجامعشرحوالمزيدبم

كتاب،المسائلعليهيخرجثمأصلابابلكلفيهماذكر

يتحيرالتيالمسائلفيهجمعالفقهاءوحيرةالزيادات

أخبارهفيحنيفةلأبيالانتصاركتابالعلماء،فيها

بحلب.توفي.وأقواله

.النوويالمفاعلانظر:.الدريالمفاعل

)التماع!تالنوويةالطاقةان!:ا!د.ا!صكل

النوويالمفاعل(،النووية)الطقةالطاقةمخزون(،النووية

(.الانشطاريةوالحاصيةالإشعاعي)النشاطالوراليوم)المبرد(؟

كمياتل!!اج!خدمجهازاووويالمفاعكل

الوقود،منصغيرةكميةباستخدامالطاقةمنضخمة

.النوويالقمينأوالذريا!لفاعلأسمأحياناعليهويطلق

طاقةصورةفي-أساسا-النوويالمفاعلفىالطاقةوتتولد

والانشطار.النوويالانشطارباسمتعرفبعمليةحرارية

وأاليورانيومعنصرذراتنوياتفلقأوشة!هوالنووي

.البلوتونيوم

لتشغيلاللازمةالحرارةالنوويةالمفاعلاتوتوفر

وأالضخمةالسفنأوالكهربائيةالقدرةمحطات

الطاقة-غالبا-الأجهزةهذهتستخدمحيث،الغواصات

بهتدور،الضغطعاليبخارلإنتاجالاء؟غليفيالحرارية

يتمكنلمالانوحتى.البخارية)التوربينات(العنفات

النوويةالطاقةلتحويلاقتصاديةطريقةأيةإيجادمنالعلماء

الطاقة.منأخرىأشكالإلىمباشرة

انشطارمنالتدميريةقدرتهاالنوويةالقنبلةتستمد

متحكموغيرمنتظمةغيربطريقةالعناصرذراتنويات

فىالنوويالمفاعليتحكمذلكمنالنقيضوعلىفيها.

التيالطاقةاستخداميمكنولذابمالنوويالانشطارظروف

أغراضوفيالكهرباء،توليدفيالنوويالمفاعلينتجها

لتجعل-أيضا-النوويةالمفاعلاتوتستخدم.أخرىسلمية

المسماة،المشعةالموادوهذه.مشعةموادالختلفةالموادمن

فيعديدةتطيقاتفىكبيرةأهميةذاتا!لشعةالنظائر

والطب.والصناعةالزراعةمنكل

النوويالمفاعلأجزاء

والحجم،التصميمحيثمنالنوويةالمفاعلاتتختلف

هيأساسيةأجزاءخمسةمنيتكونمعظمهاأنإلا

المبرد-4التحكمقضبان3المهدئ2-القلب-ا

درعأيضاالمفاعلاتفىيوجدكما.الفمغطوعاء5-

فيهوالعاملينالمفاعلمشغليلوقايةأمانونظامبيئيةحماية

المناطقفيالمدنيينحمايةإلىإضافة،وغيرهمفنبنمن

المفاعل.منالقريبة
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النوويالمفاعلأجزاء

الصعطوعاء

والماءفاصل

الوقودمح!وعة

اصو:ىا

التحكمقصي!

إدارةعحود

ات3اقصي!

المحارحس

الماءحل

لعضأوالماءويححل.الوويالوقودبوماطةالحرارةفيهتتولدالقلب

المفاط!.حلالمنتعم!!اليالآلاتإلىالحرارةالأحرىاالمبردات

..الصردةلالمادةيحتفظارزىاالضغطوعاءلالقلبويحيصا

به،الأساسىالجزءالنوويالمفاعلقلبيعد.القلب

الانشطارعمليةفيهوتحدث،النوويالوقودمنويتكون

.النووي

منالنوويةالمفاعلاتمعظمفيالنوويالوقوديتكون

اليورانيومنظائروأهم.اليورانيومنظائرمنعددمنخليط

النظيروهو،235-اليورانيوم؟المفاعلاتفيالمستخدمة

الخاصة،المفاعلاتمننوعويوجدفعليا.ينشطرالذي

238-اليورانيومتحويليمكنهالمولد،ا!لفاعلعليهيطلق

للانشطار.القابا!932-البلوتونيومإلىبكثرةالمتوافر

يستخدمالذيالمفاعلفيالنوويالانشطارويحدث

.235-اليورانيومذرةنواةتأسرعندماوقودا،اليورانيوم

مشحونغيرثقيلذريجسيموالنيوتروننيوترونا.

فإن،النيوترون235-اليورانيومتأسرذرةوعندماكهربائيا.

شظاياباسمتعرفان،صغيرتيننواتينإلىتنشطرنواتها

عددوانطلاق،الطاقةمنكبيرقدرانبعاثمعالانشطار.

منالمنطلقةالنيوتروناتوتصطدم.أضيوتروناتامنكبير

إلىيؤديمما،اليورانيومنوياتمنبعددالأولالانشطار

الحادثةالانشطاراتتولد،ثمومنأجزاء،إلىانشطارها

انشطارإلىبدورهاتؤديالتيالنيوتروناتمنأكبرعددا

الانشطاراتسلسلةوتسمى.اليورانيومنوياتمنمزيد

المتسلسل.التفاعلالنوويالوقودفيالاستمرارذاتية

الانشطاراتمنترليوناتالعمليةهذهتسببأنويمكن

الطاقة.منضخمةكميةمنتجة-الثانيةمنجزءفيالنووية

درفعالمفاعلاتمنكثيرفيتستخدممادةا!لهدئ.

أنواعوأهم.المتسلسلالتفاعلواستثارةالانشطارمعدل

منمركبوهو،الثقيلالماءأووالماء،،الجرافيت،المهدئات

سرعةإبطاءعلىالمهدئاتوتعمل.والديوتريومالأكسج!ت

.352-اليورانيومذراتانشطارمنالمنطهلقةالنيوترونات

الانشطاراتمنالمنطلقةالنيوتروناتسرعةإبطاءويساعد

بصورةالنيوتروناتأسرفيالأخرىاليورانيومذرات

المهدئيستطعلموإذاالانشطار.علىيساعدهامما،أفضل

238-اليورانيومذراتفإن،النيوتروناتسرعةتخفيض

لنالتيالنيوتروناتهذهمنكبيراعدداتمتصسوف

تنشطر.

المفاعلفيمالتحكمقضبانتعمل.التحكمقضبان

منوتصنع،المتسلسلالتفاعلمعدلتنظيمعلىالنووي

يمكنهاالتيالأخرىالعناصربعضأوالكادميومأونأبوروا

المادةفيتغيرأيحدوثدونالنيوتروناتامتصاص

الممتصة.

قضبانتسحببالوقود،المفاعلقلبتحميلوبعد

عددامتصاصيمكنهابحيثالمفاعلمنجزئياالتحكم

قضبانسحبويساعد.النيوتروناتمننسبياقليل

يصبحأنفىالمتسلسلالتفاعلالمفاعلمنجزئياالتحكم

فيالقضبانبإيلاجالمشغليقوموعندئذالا!شمرار.ذاتي

منكافيةكميةامتصاصيتمحتى،المفاعلقلب

وإذاالانفجار.ومئحدوث،التفاعللإبطاءالنيوترونات

يمكنهالمفاعلفىالطاقةمستوىزيادةفيالمشغلرغب

وهكذا،المفاعلقلبمنجزئئاالتحكمقضبانسحب

التفاعلسرعةوتزدادالنيوتروناتمنأكبرعدديتحرر

المتسلسل.

عنالناتجةالشديدةالحرارةالمبرديحمل.ا!لبرد

الحرأرية،الطاقةتوفيرعلىويعول،المفاعلخارجالانشطار

الطاقةلتوليدالنوويالمفاعلمحطةفيأخرىلأنظمة

درجةفيالمبردةالمادةتتحكمنفسهالوقتوفى.الكهربائية

.المفرطالتسخينمنوتمنعهوتنظمها،المفاعلقلبحرارة
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الغازاتمنها،مبرداتامشخدامهايمكنعديدةموادوثمة

السائلة.والفلزات،والسوائل

المبردلنوعطبقاأنواعإلىالنوويةالمفاعلاتوتصنف

فيالمبردةالمادةاممتخداموطريقةفيها،المستخدم

تلكوهيبالغاز،المبردةالمفاعلاتفهناك.المفاعلات

غازأوالكربونأكسيدثانىتستخدمالتىالمفاعلات

إلىالمفاعلقلبداخلمنالحراريةالطاقةلنقل،الهيليوم

ذلكيدفعثمومنالبخار،مولدإلىوتوصيلها،خارجه

وهناك.الكهربائيةالطاقةلتوليدخاصةتوربيناتالبخار

عمليةفيالماءيستخدمانالمفاعلاتمنآخراننوعان

الطاقةتؤديوفيه،ا!لغليالماءمفاعلالأولالنوعالتبريد،

ثمومنالماء،غليانإلىالمفاعلقلبمنالمسحوبةالحرارية

إلىالمفاعلمنويتدفقالبخار،ينسابثمبخار،إلىتحويله

الماءمفاعلهوالثانيوالنوع.كهربائيبمولدمتصلتوربين

قلبمنالحرارةالماءيمتصالحالةهذهوفيالمفمغوط،

ساخنايظلأنهإلاالغلياندرجةإلىيصللالكنه،المفاعل

منالساخنالماءوينقلمرتمقضغطتحتيظلالماءلأن

المبادليولدحيثمنفصلحراريمبادلإلىالمفاعل

البخارية.التوربيناتلإدارةاللازمالبخارالحراري

المنصهرالصوديومالمولدةالمفاعلاتبعضتستعمل

بالفلزالمبردةالسريعةالمولدةالمفاعلاتوفيتبريد.مادة

المفاعلقلبمنالحرارةالمنصهرالصوديوميحملالسائل

المبادلاتنظامويستخدم.الحراريةالمبادلاتمننظامإلى

البخارتوليدفى،المفاعلمنالمنبعثةالحراريةالطاقةالحرارية

.التوربيناتلدفع

فيالقلبعلىالضغطوعاءيحتوي.الفمغطوعاء

قنواتعلى-أيضا-يحتويأنهكما،المفاعلاتمعظم

الضغطوعاءجدرانوتصمم.المفاعلتبريدمادةتمرير

التفاعلمنالمتولدالعاليالضغطمقاومةيمكنهابحيث

الضغطوعاءجدرانتبطنالحالاتمعظموفي.المتسلسل

الإشعاعاتانتشارمنللحدالفولاذ،منسميكةبألواح

النوويالانشطارمنوتنطلق.القلبمنوانتقالهاالنووية

)أشعةجاماأشعةوالخترقةالنيوتروناتمنضخمةكمية

منلكلويمكنجدا(.عاليةطاقةذاتكهرومغنطسية

بصحته.وتضراالإنسانتؤذياأنجاماوأشمعةالنيوترونات

فيالبيولوجيةالدرعتتكون.البيولوجيةالدرع

بوعاءتحيطسميكةخرسانيةكتلمنالنوويةالمفاعلات

منالإنسانحمايةعلىالخرسانيةالدرعوتعمل.الضغط

جاماأشعةالخرسانةتمتصحيث،للأشعةالتعرض

فيتوجدكما.الضغطوعاءمنالمتسربةوالنيوترونات

حولالإشعاعاتمستوىلمراقبةخاصةمعداتالمفاعلات

مستوىزادإذامستمرةبصفةالإنذارتطلق،الدرع

ذلكويساعد.عليهالمتعارفالمستوىعلىاللإشعاعات

خار!للإشعاعاتتسربأيحدوثعدممنالتأكدعلى

بالمفاعل.ألمحيطةالمنطقةفيأوالقلب

النوويةالمفاعلاتفيالأماننظاميتألف.الأماننظام

وإحدى.الخطيرةالحوادثوقوعلمنعمصممةمعداتمن

التي،الأمانأذرعهىالمفاعلاتفيالأماننظاممعدات

خطر.أيظهورعندفائقةبسرعةالمفاعلبإغلاقتسمح

عندما،المفاعلقلبفىأوتوماتياالأمانأذرعوتنغمس

فيعاديةغيرزيادةالنيوتروناتإحصاءجهازيكتشف

توجدالأمانأذرعوبجانب.المفاعلفيالانشطارمعدل

.الطوارئحالةفيالمفاعللإغلاقأخرىمعداتأيضا

مندقيقةكرياتمنالمفاعلفيالأماننظاموشكون

السمريوممنمركبوهو،السمريومأكسيد

هذهتسقططارئأيحدوثوعند.والأكسجين

وبمجرد.المفاعلقلبإلىوبسرعةأوتوماتياالكريات

النيوتروناتمنكبيرةكميةتمتصالقلبإلىوصولها

تماما.المتسلسلالتفاعللتوقفتكفي

الطوارئنظامأيضاالنوويةالمفاعلاتمعظمفييوجد

منالمفاعلقلب،النظامهذاويحفظالقلبلتبريد

لأي،المفاعلمنالأصلىالمبردفقدإذاالمفرطالتسخين

الماءتبريدأنابيبأحدانفجرإذافمثلا.الأسبابمنسبب

فىالمفاعلقلببغمرالطوأرئتبريدنظاميقوم،المضغوط

يمئوبهذاالمفاعلقلبحرأرةدرجةمنللحدأوتوماتياالماء

.النوويالوقودانصهار

ضخمةكميةأنبعاثإلىالنوويالوقودانصهاريؤدي

الجوإلىالمفاعلمنالخطورةشديدةالمشعةالموادمن

إلىالإشاعيالنشاطذاتالموادتسربولمنع.المحيط

المفاعلإنشاءاتمعظمتحاط،بالمفاعلالمحيطةالمناطق

والمعداتالمرشسحاتووجود.للتسربمانعةاحتواءبأبنية

معظمأصطادمنيمكنها،المفاعلاتمبانيفيالمشابهة

تنبعثلاحيثمنهاالتخلصيتموبهذأ،المشعةالجسيمات

محكمةحجيراتوجودويساعد.بالمفاعلالمحيطالجوإلى

على-الهوائيا!لسدعليهايطلق-أ!واء،انافذةوغيرالغلق

يأدونالمفاعلمبنىبالمفاعلوالعاملينالفنيينمغادرة

المفاعل.خارجالجوتلوثمنخطرأوخوف

والبيئةالمفاعلات

حرقدونالكهربائيةالقدرةالنوويةالمفاعلاتتنتج

فإنولذا.النفطأوالحجريالفحممثلالتقليديالوقود

منالعالمىالاحتياطيحفظعلىتساعدالنوويةالمفاعلات

أخرىلاستخدامات،للنضوبوالقابلالمتجددغيرالوقود

عمليةفيالنوويةالمفاعلاتمنتتصاعدولا.حرقهمنأهم
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فلاثمومن،غازاتأوأدخنةأيةالكهربائيةالقدرةتوليد

الرغموعلىالهواء.لتلوثمصدراالنوويةالمفاعلاتتعد

بعضتسببالنوويةالتفاعلاتفإنالمميزاتهذهمن

استخدامجراءمنالمعروفةوغيرالجديدةالمشكلات

النووية.المفاعلات

الطاقةمنكبيراقدراالنوويةالقدرةمحطاتوتولد

الفحمتحرقالتى،القدرةمحطاتتولدهمماأكثر،الحرارية

النوويةالمفاعلاتتحتاجالسببولهذا.النفطأوالحجري

تضخثمومنأنظمتها،لتبريدالماءمنجداكبيرةكميات

فىبهاوتلقي،الساخنةالمائيةالمحلفاتمنضخمةكميات

المفاعليعملكيف

تحتويممفردةوقودقصبادتضمالمفاعلقل!فىالوقودمجموعات

قةطتتحدإلهااسقودانواةانشطماروبمجرد.النوويالوقودذراتعلى

اصطدامهاعمدأحرىوقودلوياتوتمشطر.اضيوتروناتاوتنطلق

.التما!!يستمروهكذا،باليوترونات

رلات!يوتر

!توقصعلمما

التح!-قصيصمجموعة

الوقود

التحكماقصي!

يحم!كممماعل

لأحرارةثاالألمممرلم

يص!

لستروساتح!-

تصحسوهي.المشسطرةالوقوددراتعددم!تحدالتحكمقضبان

القلصعمقفىالتحكماقضانتكودوعمدما.الميوتروناتتمتصمواد

مر!حدودعدديسشطرولهدا،اليوترولاتمنالكنيرتمتصفإلها

التحكمسقضمالىمنعدديسح!المماعليعم!!ولكي.ارزراتا

المفاعل.قلص

منالكبيرةالكميةعلىويطلق.المائيةوالمجاريالبحيرات

النوويةالمفاعلاتمنالمحيطةالبيئةإلىالمتدفقالساخنالماء

تنموالتيوالنباتاتبالحيواناتضاروهو.الحراريالتلوث

وللمساعدة.الحرارةدرجاتمنمنخفضمدىفيوتعيم!

القدرةبمحطاتأنشئتالحراريالتلوتمشكلةحلفي

الساخنالماءلتبريدالهواءتستخدمتبريد،أبراجالنووية

البحيراتإلىضخهقبلالنوويةالمفاعلاتعنالنابخ

المائية.والمجاري

المفاعلاتباستخدامترتبطأخرىمش!سلةوثمة

كيفيةوهي،الحراريالتلوثمش!طةجانبإلىأخووية،ا

الأخرىالمشعةوالخلفاتالانشطارنوابخمنالتخلص

النشاطذاتالخلفاتهذهوتظل.أطفاع!طافيالناتجة

أضراراتسببأنيمكنولهذاالسن!ت،لالافالإشعاعي

.الأرضوجهعلىالحيةلجمئال!صائناتخطيرةإشعاعية

للتخلصمناسبةطريقةإلىالآنحتىالعلماء!وصلولما

الستينياتفترةوفي.نهائيبشكلالمحلفاتهذهمن

الخلفاتمعظمتخزينتم،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

فيدفنتمدرعةحاوياتفيالمفاعلاتعنالناتجةالمشعة

.اللأرضباطن

حادثةوقوعاحتمالالناسمنكثيرمضجعويقض

بعدالخوفهذاتزايدوقد.المفاعلاتمنواحدفيخطيرة

اسمابقالسوفييتىالاتحادفىالنوويةالقدرةمفاعلحادث

تشيرنوبلفىالنوويالمفاعلانفجرحيثأم،869عام

فيه.الحرائقواشتعلتبأوكرانيا،كييفمدينةمنبالقرب

الموادمنضخمةكمياتانطلاقإلىالحادثهذاوأدى

مساحاتوعلىالمحيطةالمحاطقفىانتشرتالتي،المشعة

منخطرةلمستوياتالناسآلافحياةعرضمما،واسعة

المفاعلاتمنقليلعددإنشاءسببوقد.الإشعاعات

منكثيرا-العالممنمختلفةأماكنفي-الجديدةالنووية

منأيسلامةتوافرعدمإلىذلكومردوالخوفالذعر

.المفاعلاتهذه

تاريخيةنبذة

فىالمتسلسلالتفاعلعلىقائمنوويمفاعلأولبني

شيكاغوجامعةفيأم429عامديسمبرشهرمنالثاني

ذلكبناءعلىأشرفوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

فيرممط.إنريكوالإيطاليالفيزياءعالموتشغيلهالمفاعل

الجرافيتكتلمنكبيرةكومةمنالمفاعلهذاوتكون

النوويفيرمىمفاعلنجاحوبعد.اليورانيومفلزمنوكتل

المتحدةالولاياتفيالفيزياح!علماءمنآخرعددحاول

فيلاستخدأمهاحجما؟أكبرمفاعلاتتطويرالأمريكية

مختلفة.وتطبيقاتأغراض
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فى،أم519عامفيتجريبيمولدمفاعلأولوبني

باسمحالياتعرفالتيالوطنيةالمفاعلاتاختبارمحطة

بالقربالمعملذلكويقع.للهندسةالوطنىإيداهومعمل

وفي.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتإيداهو،شلالاتمن

تعملغواصةأولاللأمريكيةالبحريةدشنت.أم459عام

عاموفي.نوتلساسمعليهاأطلقوالتي،النوويةبالقدرة

مرةلأولالمنزليةللاستخداماتالكهرباءتوليدتم،ام559

لاختباراتالوطنيةالمحطةفيأقيمنوويمفاعلمن

المتولدةالكهرباءكمياتكانتولكن،المفاعلات

.ةودمحد

عامفيالبريطانيينوالعلماءالمهندسينمنفريقوأنشأ

لتوليدالعالمفىنوويةقدرةمحطةوأضخمأول،أم569

السلمية.الأغراضلجميعالكهرباء

العالم-بلدانمعظمفي-النوويةالمفاعلاتوتولد

الطاقةمنالكليالإنتاجمجموعمنصغيراجزءا

دولمنعدديعتمدذلكمنالرغموعلى.الكهربائية

احتياجاتهالتوليدالنوويةالطاقةعلىأسماسيبشكلالعالم

والهندفرنسا:الدولهذهأمثلةومن.الكهربائيةالطاقةمن

مولدةمفاعلاتطورتالتيالأمريكيةالمتحدةوالولايات

منكمياتإنتاجالخاصةالمفاعلاتلهذهويمحن.تجريبية

الكمياتوتستخدم.الطاقةلإنقاجتستعملهكاأكثرالوقود

.أخرىنوويةمفاعلاتفيالوقودمنالزائدة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

السظيرالقوميريدحأوكمختبرالبلوتوليوم

اليورانيومالطاقةمخزودالنوويةالطاقة

إنريكو،فيرمي

الأساسعدىديدليستخدمموسيقيمصطدحالمفداح

كتبتالتيفالأغنية.الموسيقيالعملبهكتبالذي

هوفيهاالنغممركزح،أساسهانجدح(،)س.بالمفتاح

وكلالمقياسنغماتالمفتاحويتضمن..حسالمقياس

الأولىالموسميقيةوالنغمة.النغماتهذهصنعتالتيالأوتار

مناسمهالمصطلحهذاويأخذ،الأساستسمىالمقياسمن

سلماعشرالاثنيمنواحدولكل.الأولىالمولمسيقيةالنغمة

.أساسالصغيرعشروالاثنيالموسيقىفيالكبير

الصغيرةالإصبعقطعةإلىأيضامفتاحمصطلحيشير

علىالموجودةالهوأئيةالصوتفتحاتوتغلقتفتعالتي

وبعف.البامعونالةأوالكلارينيتمثل،الموسيقيةألالات

المفاتيح،تسمىروافعلهاالأرغنأوالبيانومثلالالات

.الصوتليخرجالمفاتيحعلىالعازفويضغط

المو!يقية(.)1!!تالموسيقى،القفلانظر:.المفتاح

علىتعلوسيلةأو)أداة(نبيطةالتشغيلمفتاح

محركاتلتشغيلالتشغيلمفتاحويستعمل.المحركتشغيل

والشاحناتالسياراتذلكفيبماالنقلوسائلمنالعديد

.والطائراتوالقاطرات

أجزاءثلاثةمنالمفتاحيتكون.السيارةتشغيلمفتاح

يتم.لولبيملف3-التجاوزقابض2-محرك-ارئيسية

،السيارةبطاريةتوفرهاالتيبالكهرباءالمحركتشغيل

ومحركالمحركبينوصلحلقةالتجاوزقابضويشكل

ويؤدي.المرفقىالمحركعمودإدارةمنفيمكنهاالسيارة

مفتاحومحركالبطاريةبينالمحولدوراللولبىالملف

التجاوز.قابضحركاتعلىيسيطركماالتشغيل

السيارةإشعالأداةفيالمفتاحالسائقيديروعندما

تحدثبحيث،اللولبيالملفإلىالبطاريةمنالتياريجري

إليهفيجذباللولبيالملفحولمغنطجسيامجالاالكهرباء

بطاريةتربطالوضعهذافيالمكبصيكونوعندما.المكبصر

تياريجريلذلكونتيجة،التشغيلمفتاحبمحركالسيارة

)غلافالحافظةيسمىأسطوانيملفخلالكهربائي

الدرعيجعلهذاو،التشغيلمفتاحمحركفىالأرماتور(

الكهربائى.المحركان!:.الدورانفييبدأالواقي

البطاريةالمكبسفيهيربطالذيالوقتنفسوفي

قابضلتدفعتحويلرافعةتحركالتشغيلمفتاحبمحرك

قابضويحرك.ألمحركفيالحركةعمودإلىالتجاوز

الحذا!ةأمنانمعليتشابكالصغيرالترسأسنانالتجاوز

المرفقيالحركةعمودالحذافةوتدير.بسرعةتدورفيجعلها

تشغيليبدأوبذلكالمحركويشغلالمكبسيحركالذي

.السيارة

أولكترنجتشارلزالأمريكىوالخترعالمهندسطور

،أم119عامناحللسياراتكهربائيتشغيلمفتاح

عامموديلالكاديلاكلمميارةفيمرةلأولواستعمل

.أم219

كترنجاختراعقبلالسياراتمحركاتكانتوقد

صعودهقبليبدأالسائقكانإذبميدويةبطريقةتشغل

ويصله،المحركمقدمةفيتدويرذراعإدخالفىالسيارة

.الدورانفيالمحركيبدأحتىيديرهثم.المحركبعمود

عنالتدويرذراعينفصلأنيفترضالمحركتشغيلوبعد

ذراعويؤديالأحيانمنكثيرفيينفصللاأنهإلاالعامود

.السيارةبسائقالإضرارإلىبسرعةالدائرالتدوير

المحركاتبهتشغل.الديزلمحركاتتشغيلمفتاح

فيواسعنطاقعلىالمستعملة،بالدب!لتعملالتي

طاقةالديزلمحركاتوتحتاج.والقطاراتالشاحنات

درجةعلىتعمللأنهاالبنزينمحركاتمنأكثرلتشغيلها

مفتاحلهاالديزلمحركاتوبعضكثيرا.أعلىضغط
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الشارةتهـثغيلمفتاحيعملكيف

السيارةلطاريةصكهربائيتياريسريالتشعيلأداةفيالمفتاحالسائقيديرعمدما

!مالمحركدائرةوتكتملالمكسىيحد!.اصتحتمغما!امفتا!ياللولبىالملفإلى

الصعيراكهـسيديرضا.اسدورانا!ىالأرماتورغلالصيبدأر،الملامساتحلالى

.السيارةويشعلاطكابسبدورهشيحركالمرلمحقيالعحودتدلرالتيالحذافة

كولاءس

البطارية

صلامساث

اللولبيلملف

محركأ

لاداراعمود

مسهـصاتشيتجدهاالتيتللثيشبهقويكهربائيتشغيل

قطاراتشيأصديزلامحركاتتستعملبينما.السيارات

كهربائي.تشغيلجهازباعتبارهامولداتهاالحديديةالس!سة

!واءضئبوساطةالديزلمحركاتمنكثيرلشغل

هواءيديخعحيثمباشرةالأسطواناتبعضإلىمضغوط

ديزلكاتمحروتشعل.بنفسهالمحركيعملحتىالمكبس

محرك:انف!إصغير.محساعدمحركبوساطةأخرى

.الديزل

الأولىالطائراتتشغيلكان.الطائرةتشغيلمفاتيح

أحموداتحريكإلىيؤديمماباليدالمروحةدفعبو!عاطة

الصغيرةالمروحيةأ!ائراتامنقلةهناكومازالت.المرفقي

المروحيةالطائراتمعظمأنإلا،الطريقةبهذهتشغيلهايبدأ

فيالموحودذلكيشبهك!رلائيتشغيلمفتاحلهاالخفيفة

.السيارات

ةدمزرالكبيرةوالسمكريةالتجاريةالطائراتومعظما

.نفاثمحركأوتوربينى،محركذيتشغي!!بمفتاح

النفاثةالمحركاتالصغيرةأضوربينيةاالمحركاتتلكوتجع!

بالهواءتزويدهابو!عاطةعاديةتشغيلبسرعةتدورالرئيسية

منفصلةمساعدةقدرةوحدةوتزود.العاليالضغصاذي

.بالقدرةالتشغيلمفتاحالأرضافيأوبالطائرةموجودة

البنزين.محرك،فرانكلينتشارلز،:كتربخأيضاانو

سريانفيتتحكم)أداة(نبيطةالكهريائيالمفتاح

مفتاحشيوعاأنواعهوأكثر.دائرةفيالكهربائيالتيار

المصابيحتشغيلفيالمستخدمالفعلالسريعالقلاب

المفتاحهذامثلفيعازلةيدوتقوموفصلها.الكهربائية

المفتاحيكونفعندما.أ!دائرةاتفصلأوتوص!!أجةآبتشغيل

بمرورتسمحفلزيةملامساتيوصلفإنهالتشغي!!وضيعفي

بينالمفتاحيباعدوصإلفصلوعند.الدائرةفيالتيار

التيار.سريانبذأ!شيقف!الملامسات

دائرةديالكهربائيالتيارسرياد!يتحح!-الكهرلائىاللفتاح

المفتاحولإدارة.الإقفالصعرفياطصوء!فتاخاالرسموحم!ت.!!سائية

وهكدا(أعلاهالأررقاطون)االفلزينبيرالاتصاليتماغتحاحهةإلى

ال!!ر،ئة.الدا!هـةحلالالتياريسري
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ترتيبطريقةحعسبالكهربائيةالمفاتيحتصنيفيمكن

القطب،أحاديوهوالأنواعأبسطوشحكم.الملامسات

بينماالتيار،مساراتمنفقطواحدفيالتحويلأحادي

مساريفيالتحويلأحادي،القطبثنائيالمفتاحيتحكم

تشغيلهماشمالملامساتمنمجموعتينخلالمنالتيار

التيارسريانفيالتحكميمكنوهكذا.واحدةيدبوساطة

المفاتيحمنزوجويسمحواحد.وقتفيدائرتنفي

مصباحإطفاءأوبإضاءة،التحويلثنائية،القطبأحادية

ملامسبتحريكمفتاحكليقومحيث،موقعينأحدمن

تتصلعندماالتيارويسريسلك!ت.بينوالخلفالأمامإلى

تغييرويسبب.السلكبنفسالمفتاحينمنكلملامسات

أحدبتحريكوذلكالدائرةفصلالمفتاحينمنأيوضع

ال!خر.السلكإلىالملامسات

الدائرةقاطع،الكهربائيةالدائرة:أيضاانظر

لكهربائية.ا

علىتحتويصغيرةبلاستيكيةأوفلزيةكبسولةالمفجر

شحناتتفجيرفىوتستخدمالتفجير،سهلةشححنة

علىوتحتوي.والقنابلوالالغامكالديناميتأكبرمتفجرة

الرصاصأزيدمثلللحرارةحساستحضيرشحنة

.ديآر.:مثلقوةأكثرآخرمتفجرمنقاعديةوشحنة

وأصماممنالمنبعثاللهبويشعل)!ر!ول(.إكحه!.

الذيالتفجير،فتيلكهربائيسلكمنالمنبعثةالحرارة

الشحنةانفجارويؤدي.القاعديةالشحنةبدورهيشعل

وتحتاج.القنبلةأواللغمأوالديناميتتفجيرإلىالقاعدية

قدلأنهاتناولها،فيشديدةعنايةالكهربائيةالمتفجرات

الجسم.منتنطلقساكنةكهربائيةشرارةبسببتنفجر

وقدالتفجير،كبسولاتالديناميتمفجراتوتسمى

إلامعالجتهاشولىألاويجبخطرةإصاباتفيتتسبب

فقط.الخبرأء

.النحويالعدد،الجمعانظر:.المفرد

دلأردن،الغربيالشماليالطرففيتقعمدينةالمفرق

بحواليالعاصمةعمانمنالشرقيالشمالإلىوتبعد

كم.47بحواليإربدمنالشرقيالجنوبوإلىكم75

يشكلطرقمفترقعليوقوعهامنتسميتهاوجاءت

وسورياواورا!تىالاردنبرالمواصلاتالتقاء!ركز

خطلمرورخاصةأهميةموقعهااكتسبوقد.وفلسطين

وهيمنه،العرأقنفطأنابيبوخطالحجازحديدسكة

المفرت.محافظةمركز

م007حوالىترتفعمنبسطةأرضفوقالمفرقتقوم

ويبلمعدل.الصحراويللمناخوتنتميالبحر،سط!فوق

الكميةهذهتكفيولا،ملمأ57اسشويةأمطارهاكمية

جوفيةمياهمنالسكانيستهلكهمالتعويضولا،للزراعة

آلافستةمنالمفرقسكانعددازداد.الختلفةللأغراض

وفقنسمة005.9إلىأم529عامتعدادوفقنسمة

عامتعدادوفقنسمة004.21وإلىأم619عامتعداد

ألف35بحواليأم299عامفيعددهموقدر،أم979

يعملبينما،الخدماتفيمنهم%أ.ويعمل.لسمة

أربعةاسمكنيةالمنطقةوتشغل.الأخرىالأنشطةفيالباقون

المنطقةتشغلبينما،المفرقفيالمبنيةالمساحةأخماس

المنطقةوتشغل.المدينةوسظفيتتركزحيث%ءالتجارية

والمناطق%6العامةوالخدماتوالمرافق%3الصناعية

.%أالخضراء

،صغيرةصناعيةمؤسسة002منأكثرالمفرقفي

الناحيةمنالأولىالمرتبةفيالخدميةالصناعاتوتأتي

الخشبيةالأثاثصناعاتتليها(مؤسسة)76العددية

والصناعات2()5المعدنيةوالصناعات)38(والمعدنية

منوغيرها2(1)الغذائيةوالصناعات)23(النسيجية

.الصناعات

العشرينالقرنثلاثينياتإلىالمفرقنشأةيرحئاريخ

موضعفىالمغاربةمنمجموعةاستقرتعندما،الميلادي

الطني،الطوبمنمساكنببناءوقامت،الحالىالسوق

نمتالتيالفدينقريةاسمانذاكالمستوطنةعلىوأطلق

فىالمارالعراقيالنفطأنابيبخطمدبفعلتدريجيا

وقد.بحيفابغدادتربطكانتالتيالطريقومرورأراضيها،

نتيجةحجمهاكبرأنبعدالمفرقإلىالقريةاسمتحول

الأنابيبمشروعفيالعاملينمنكبيرعدداستقرار

.الطرقومشاريع

قدرت،العشرينالقرنمنالستينياتنهايةوفي

كم52بحواليوقدرت؟،كم5.4بحواليالمفرقمساحة

مأ299عامفيمساحتهاوقدرت.السبعينياتنهايةفى

والمساجد،المدارسعشراتالمفرقوفى،2كم7بحوالي

وفيالصدريةبالأمراضخاصوآخرعاممستشفىوفيها

البيت.آلجامعةفيهاأسعستالتسعينياتأوائل

.الأردن:أيضاانظر

الهيكلفيأكثرأو،عظمتانفيهتجتمعمكانالمفصل

متحركة.أوثابتةتكونقدوالمفاصل.للجسمالعظمي

جانبإلىيملعضهاعظامبينشقوق،الثابتةفالمفاصل

الضامة.الأنسجةمنخفيفةطبقةبينهاتفصل،مباشرةبعض

تمتصربما،حادثحدوثحالةفيأوالانحناء،حالةوفي

منالعظاملتحميالصدمةمنكبيراقدراالمفاصلهذه

.الدماغوتحميثابتةف!القحفعظامأماالكسر.
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أماكنها.منتنخلعأوالمفاصلتلتويماوكثيراالتريةللمفاصلالأساسيةالأنواع

وأ،المفصلحولالأربطةتتمزقعندماالالتواءويحدث(ألأ3

المؤلمة.الخطيرةالالتواح!اتفتكونسيئةعندماتشدبويقةكغ:!لملم3 ويجبالمفص!!.ثباتعدمتسببفربما،أهملتماوإذلم!لأ،لم.!!4

طبيب.بوساطةيمكنمابأسرعالملتويةالمفاصلمعالجةأ؟أأصلم!ع؟كاكا!

بعضبسببأوالالتهاباتبفعلالمفاصلالتهابويحدثء!س

.الا!طرارات،اضكةفيكما،رزيةمفاصلعصامفيكما،ثابتةمفاصل

وإلىالأماماإش،لحرح!ةتسمح.!ةلالحرتسمحلاالقحف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات.الحلص

الكاحلالحراحةحيصالأرثروس!ص!1!ل!7

الكوعاش،طأحجسيالالتها!ا؟،ءا!

لمع!ماثدشاصماطلفاا!اضهااكا!ت--صثمء

اسقرسا!ةاراءاءلبواء*-ىحمش،!عس؟؟

الملتهبالورمإهـوماتيرما

وأعلىالفقريالعمودبينيصلمفص!العجزمفصلفيكما،محوريةمفامولمت!حقية،كرويةمفاصل

ار!شكليأخذوهو-العجزعظماوهناك.الحوضعظام.دائرقيلرركةتسجعادردهت،تأرححسةلحرتسمحالكترو،

مركب-الظهرعظاممؤخرةمنبالقربويوجد7ودوراد

الأربطةوتصل.العريضتينالحرقفةطرشيبينكالإسف!ت

ولجمصب!.العظامبين،الغضروفيةالمادةمنألمكوولاوالأواحا!لأ-:المتحركةالمفاصلمنأفياعزرولوهناك

منالسفلىالجزءفيآلاماتصلبهأوالمفصلهذاالتهاب3-ا!ريالمفمل2-البكريالمفصلأوالرزي

الظو.المفاصلتلكهيالرزيةوالمفاصلالحقى.الكرويالمفصل

اللافقاري.ا!ظر:.ا!تمعيتوىفيالخدفوإل!الأماماإلىبا!كأتسمحالتي

مفصلاته.إلىيستندوهوالبابحركةمتلواحد،

م(.497-؟اهـ،78-؟)الضييالمفضلالمفاصلوتعطي.رزيةمفاص!!والأصابمالركبةفمفاصل

يلقب،الضبيسالمبنيعلىبنمحمدبنالمفضلآض.إلىجانبمناليدحركةتشبهدائريةحركة،المحورية

علماءمن.عبدالرحضوأبيعباسبأبيويكى،بالكوشي31صويئالمفاصلأما.ومحوريرزيمفصلانوللمرفة!

وصاحب،الأعلامالشعررواةوأحدالخافيا!ريالؤنكبيرطرفمنوتتشك!!،كبيرةحركةحريةفتعطيالحقية

القرنأوائلفيفارسبلادفيولد.الحشهيرةالمصيماتآخر.عظماتجويففييركبطوي!!عظمامنمستدير

سممن.بهاونشأالكوفةإلىوانتقل،ا!جريالثافيأجداناوتستطجع.حقيةكرويةمفاصلأممتم!واوللورك

إس!حاقوأجمط-ببنكالسماكعصرهعلماءمنطائفةرتبتاقيالطريقةبفضلالقدمينمنأكثربحريةالحركة

الأعمشوسليمانالنجودأبيبنوعاصمالسبيعيالصدرجدارعلىمركبأعتفاعظموالأن،المفاصلبها

عنهم.وروىالأعرابشافهكما،وغيرهمشديد.إحكامبغير

الأعرابيوابنكالفراءالعلماءمنكثيرجمععنهروىبعدةوالتمزقأجلىامنمحميةالمتحركةوالمفاصل

الأصمعي.عنهفروىالبصرةوقدموغيرهما.العظامنهاياتالغضروفمنخفيفةطبقةتغطي.طرق

وأ،موالأخبارالأدبوراويةالكوفةأصمعاوالمفضلالغضروفلزوجةوتمتص.بعضفوقبعضهاتتحركالتي

أفرادأحدوهو.للهجرةالثانىأغرنافيوأشعارهاالعر!وملامشهالغضروفنعومةألىكما.المفاجئةأ!مدماتاقوة

الأولى،التدوينفترةعاصرواالذينالرواةمنالأولالجيليسمىسا،!وهناك.بسهولةيتحركالمفصلتجعالأن

رواةولقهوف.الدواوينصناعاتأجهمإتنسبومنانو:.ولينةرطبةالمفاصليحففاالزليلىالسائل

مجتمع!ت.والكوفةالبصرة.الغفروف

فىالشيعةحركاتإحدىفياشتركشيعياكانتلصقأربطةبوساطةببعضبعضهاالعظاموترتبط

وبعد،الحضبنأطهعبدابنإبراهيمبقيادةالعباسيالعصرأمحظمااحولأربطةتوجد،أ!ركاوفي.لأسفلهالمفصلأعلى

المطاردين،بينمنوكانقائدهاأخفىالحركةتلكهزيمة.مكانهفيالمفصللتحفظياقةشكلعلى
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عنم076أهـ،43سنةالمنصورالخليفةعفوصدرحتى

الحركة.تلكفلولجممن

روايةبالمففملياتعرفتالتيبمختاراتهأضاسأعني

عنال!عرابيابنرواهاالتيتلكرواياتهاوأفضلوشرحا،

الأنباريبنالقاسمابنمحمداعتمدهاالتىوهي،المفضل

)المفضليات(.الشعرانظر:لها.شرحهفي

روايةعنتختلفوروايته،المعلقاتالمفضلروى

حلزةبنوالحارثعنترةقصيدتييخرجفهو،الراويةحماد

النابغةقصيدتيمنهمابدلأويجعل،المعلقاتعدادمن

لأعشى.وا

الشعر،معانى:مثلأخرىمؤلفاتوللمفضل

.العروض،الألفاظ،الأمثال

محمدبنالمفضلوضعهاشعريةاختياراتا!ات

حينماالمهديللخليفةوضعهاوقدالكوفيالضبييعلىبن

جعفرأبيأبيهخلافةشىالعهدوليوهولهمؤدئاكان

المنصور.

لستةقصيدة013المفضلياتفىالقصائدومجموع

منوالبقية،الجاهليةشعراءمنمعظمهمشاعراوستين

وأدركواالجاه!يةفيولدواممنوالمسلمينالخضرمين

.الإسلامصدرشععراءمنوعدد،الإسلام

"!كتابالأصلفيمجموعتهالمفضملسمىوقد

جامعهاإلىنسبةذلكبعدسميتولكنها"!الاختيارات

بالمفضليات.

بابفينوعهامنعربيةمحاولةأقدموهي

.الاختيارات

(.المعلية)الجملةالجملةانظر:.الأولا!ل

العربيةاللغةالهعدية(بم)الجدةالجملةانظر:يه.المفعول

النحو.أصحو(،)ا

الفعل.وقوعممببلبيانيذكراسملأولالمفعول

تعالى:قولهنحوالم(،ديصلحواباأنوضابطه

إماوهو.3أالإسراء:!إملاقخشيةأولادكم)ولاتقتلوا

.مضافأو،بألمقرونأو،والإضافة)أل(منمجرد

المفعولفيالأصلوهو،ينصب.والإفادظألمنالمجرد

للصناعة.تشجيعاالصناعيةالمعارضتقامنحو:،لأجله

للشفقةأصمكنهنحو:جره،يكثر.بألالمقترن

الهيجاء.عنالجبنأقعدلانحو:،ينصبوقد،عليه

والجر.،النصب،الطرفانفيهيستوي.المضاف

نحو:والجر،،اللهمرضاةابتغاءتصدقتنحو:فالنصب

النفس.عنالترويحلابتغاءالحديقةإلىذهبت

توأفرعلىيتوقف،لأجلهمفعولأالاسمانتصابجواز

(،معنى)اسممصدرايكونأنأولها:،فيهشعروطثلاثة

النفسأفعالعلىمايدلوهوقلبيا،يكونأنوثانيها:

يكونأن:وثالثها،والاحتراموالخشيةكالرغبة،الباطنة

لأجلهالمفعولفمثال.والفاعلالوقتفيالفعلمعمتحدا

للواجب.تقديراالواجبأفعل،الشروطفيهتوافرتالذي

يفقدكأنجره،وجب،الشروطهذهمنشرطافقدفإن

بمصدر.ليسفالمال،للمالالرجلذهبنحو:،المصدرية

غيرمصدرفالكتابة،للكتابةذهبتنحو:،القلبيةفقدأو

أخيسافرنحو:،الزمنفيالفعلمعالامخادفقدأو.قلبي

فيالفعلمعمتحدغيرلكنهقلبيمصدرفالعلم،للعلم

شكرنينحو:،والفاعلالفعلفيالاتحادفقدأو.الزمن

متحدغيرولكنه،قلبيمصدرفالإشفاق،عليهلإشفاقي

هو،تقديرهضميرالشكرفاع!!لأنأععلبمامعالفاعلفي

كلفيجرهفوجبأنا.تقديرهضميرالإشفاقوفاعل

مناتضحكما،الشروطهذهمنشرطفيهفقدموضع

السابقة.الأمثلة

عامدهدفظمنمنصوبمصدرالمطلوالمفعول

وأاستعلاما،استعلمتمثل:،عاملهلتوكيديذكرغالبا،

مثل:،عددهلبيانأومفيدا،عملاعملتمثل:،نوعهلبيان

خطوتين.خطوت

المفاعيلكبقيةبحرفيقيدلملأنهمطلقامفعولأسمي

مثل:الفعلعليهوقعمابهفالمفعول،بالحروفقيدتالتي

لسببهالفعلوقعما،لأجلهوالمفعول.الطعامالطفلأكل

الإسراء:!إملاقحشيةأولادكمتقتلواولا):تعالىكقوله

وشاطئسرنا:بمصاحبتهأسفعلاوقعمامعه،والمفعول3.أ

تطير:الحدثوقوعمكانيبينظرففيهوالمفعولالبحر،

الغارةشنت:حدوثهزمنبينأو،السحبخلفالطائرة

مفعوللفظعليهيطلقأنصحماالمطلقفالمفعولليلا.

القيود.تلكمنقيددون

أنوأع:ثلاثةالمطلقالمفعول.المطلقالمفعولأنواع

تدفق:مثل،حدثهلتوكيديذكرماوهو،لعاملهالمؤكد

نوعلبيانيذكرلنوعهوالمبينتدفقا.بلادنافيالبترول

الدائبين،بحثالصحراءكنوزعننبحثمثل:،حدثه

لبيانيذكرللعدد،والمبينعلميا.اتجاهاذلكفيونتجه

قفزتين.الريا!يقفزمثل،حدثهحدوثمرات

المفعوليذكرالذيالحدثهو.المطلقالمفعولعامل

هذايكونوقد.عددهبيانأونوعهبيانأولتوكيدهالمطلق

مثل:صفة،أوألمجد،إصغاءأصغيتمثل:فعلاالعامل

نإمثل:مصدرأ،أوغائرأ،جرحامجروحاالمصابرأيت

طيب.أمرحاسمارداالمتسائلعلىردك
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وجار،عليهيتقدمأنالمطلة!المفعوأ!عام!!فيالأص!!ا

العدد،أوللنومبيناالمطلة!المفعولكادإنعنهيتأخرأن

سفرتينومث!!أ!لماء.اصتتف!امتعددةاكتشافات:مث!!

إجازتي.فيمعافرت

،تقدمحصمايذكرأنالمطلة!المفعولعاملفيوالأصل

ثلاتةفيوذأصكواحبا،ي!صنوحذفه،يحذفوقد

صبرا:مثل،فعلهممابالمطلة!المفعوأ!نيابةعندمواضئبم

لاقيامامث!!:،النهيموقعرقعأرصبرا.الموتأ!مجافي

مث!!:،التوبيخعلىيدلاممتفهامبعدوقعأوجلولسا،

المطلة!المفعوليحذهـعام!رك؟قرناؤجدوقدأتهاونا

فزاءة:مث!!أحدد،اأول!نوعمبيناالمفعولكانإنجوازا

سفرتين،:ومثلال!ضاب؟أقرأت:لكأ!قالنجوابا،واعية

المصلةأ!أطفعولاأماساشرت؟مرةآ:لكقاللمنجوابا

عامله.يحذففلاالمؤكد

أغظأنحع!العديذكر.الملطلقالمفعول!كنالظئب

أغع!!،الفظمنأجسوأعط،عددهأونوعهيب!تأويؤكده

ومنمفعولا،وليسالمطلقالمفعوأ!عننائبايعدوحينئذ

الحياةتطورتمث!!:المطقالمفعولألمصدراصفة:ذلك

وفيعه،جذلا.!ضحت:!ل،ومرادشه.سريعاالعصرية

أربعالنبأأذيع:مثل،وعدده.القهقرىأحدوارجع:مثل

ضميره،رمعوطا.ممبعدوضربت:متل،أفوآ.إذاعات

أجه،إوال!شمارةآخر.شيئاأقدرهل!تقديراالعلمأقدرمتل:

صاأغفتاأر.الرعايةهذهالجمي!!أرعىأنيححسبي:مث!!

عليهوأترددأءهشاء،اكلاصهأفي:مثلى،إليهمضافتانوبعض

التردد.بعض

دورانهاي!صثرمطلقةمفاعي!تستعم!كثيرةألفاظهناك

الله،معاذ،الله!مبحانمنها:عاملهاذكردونالحديثفي

حقا،مريئا،هنيئا،،دواليك،حنانيك،سعديك،لبيك

ويحك.،ويلك،رعيا،سقيا،البتة

لبيانيذكرمع،بمعنىبواومسبوثاسم!ا!ل

أعجر.اوطلوعا!متيقضتأنحو:،بمقارنتهأعع!افعا!ما

نوعشيتؤتردلالاتذاتمعهالمفعوأ!تسبقالتيأ!اوفا

يتعينفقدبعدها،الواقعالاسمفييكونالذيالإعراب

وضد،العصفاعلىإعرابهيتعينقدوالمعية،علىنصبه

المفعولية.علىاضصبواأ!طف!اديهيستوي

علىالواوبعدالوا!ال!سمانصبيتعير.النصب

ذهبنحو:،قبلهماعلىيصئكلطفهلمإذاالمفعولية

الجديد.والشارعالراكب

أ!اوابعدأ!اقعاالاسميعربأنيتعض.العطف

منإلاوقوعهيتأتىلافعلبعدكانإنقبلهماعلىمعطهوفا

ويوسفص.ل!صاقتتلنحو:متعدد،

علىوالنصبالعطفويجوز.والعطفالنصبجواز

المعية،بجانبالعطففيهيصحفع!بعدوقعإنالمعية،

والعطفوالجند،ال!ميرسارأووالجند،ال!ميرسارلحو:

أفض!!.

ير!شخصعلىالغربفييطلقتعبيرالحرالمفكر

فيالحريةعلىيصرالحروالمفكر.ال!ضيسةسلطهةيقب!أن

الخاصة.الفكريةقواهأساسعلىآرائهتش!ج!

،الميلاديعشرالثامنالقرنإلىالتسميةتتاريرجعر

التعبيرهذاكولينزأنتونيالإنجليزياأعيلسوثااستخدمفقد

كولينزجادلوقد.أم713عامالحرالتفكيرمحاورةفي

ذلكولعد.النصرانيةأحنيسةاسلصةأتولاندحونوصديقه

المفكرينقادةبينمنهيومديفيدولوأجنجبروكأطورداكاد

منمجموعةزعيمافولتيركانشركساوفيالأنجليز.االأحرارا

ألمانيافيشائعاالحرالشف!صررأصب!!الأحرار.المفكرين

وفىم(.7117861)2أحجيرافريدريكعهدخلاأ!

إلىالأحرارالمفكرينمنالقليلينتميالحديثأسعصرا

فيالحديثةالدينيةالحريةأدتفقد،أمنفمةمجموعات

المنظمةالهيئاتهذهمثلفقدانإلىأكربيةاالدولا

لدورها.

هـ،763-)807الدينشمس،مفلحابن

لنمفلحبنمحمدأ!دين،اضحمص!أم(.8013-361

أصولي.حنبليفقيه.اشامينيأصصالحيااطقدسيامحمد

،عصرهعلماءأكابرعنأحل!ااوأخذالمقدسلبيتوأصد

والفويرة،والحجار،،الزرعيواكبرهان،مسلمالن:ومنهم

نقلفيوغايةأرزكاء،افيآيةكان.والذهبي،والمزي

حتى،فتياهفيحجة،قولهفيعمدةأحمد،الإماممذهب

قبةتحتما:عنهالقيماابنقال.أال!سلاماشعتىالحنابلةأ!به

أشىوقد.مفجابنمنأحمدالإمامبمذهبأعلمالفلك

عنالحكمفيناب.السبكيالدينوتقيتيميةابنعليه

علىكان.وصاهرهالمرداويالدينجمالأغضاةاقاضي

مؤلفاتعدةله.والورعوالقساعةاشهدمنعظيمجانب

علىشرحمجلدابمثلاث!تنحوفيالملقنعشرحمنها:

هذهوكل،مجلداتأربعةفيالفروع؟مجلدينفيالمنتقى

كتاب،الفقهأصولفيكتابوله،الفقهفيال!شب

مجلد،والوسطى،مجلدانالكبرىالشرعيةالاداب

لدمشق.توفيصغير.مج!دوالصغرى

فيتعيش،البحريالسمكمنمجموعةاسماالمفلطح

معظمصعواحلطولوعلىأ!ينية،واالرمليةالخلجانقيعان

المفلطح.منمختلف!نوع003حواشيوهحاكالبحار.

وجنوبا،النرويجشماليمياهمنالأوروبيالمفلطحويجلب



955الأطلسيمقاطعات

سحكة)أعلاه(النحميةالمفلطحةوالسم!!ة.بحريسمكا!لفلطح

وتعرف.المتحدةلالولاياتكاليفورنياساحلامتدادعلىشائعةصيد

عظمحسمهاوتغطيزعالمها.علىالملولةلالحطوطاصسمكةاهذه

.كالشوكحادةلقرية

والبحر،الأدرياتيكيوالبحر،الأبيفالمتوسطالبحرحتى

مهما.غذاءيعتبرحيثالبلطيقبحرفيويكثرالأسود.

فى،الشمالىالهادئالمحيطفيالنجميالمفلطحويعيش

المتحدةالولاياتفيوألاسكاكاليفورنيامنالممتدةالمنطقة

لمممكوهووكوريا.واليابان،بيرنجبحرإلىالأمريكية

كاليفورنيا.ساح!!طولعلىعموماالصيد

علىوعينانكبير،لحدمضغوطحسموللمفل!

المتجهالسمكهذاجانبويتخذ.الرأسمنواحدجانب

الجانبأما.فيهيعيشالذيالبحرقاعلونأعلىإلى

بيضفقسوعند.اللونأبيضي!صنفيكادللقاعالمواجه

عادية.سمكةشكلعلىالبدايةفيصغارهسخرجالمفل!

الجسميصيرسمأ،5نحوإلىطوأ!ايصلأنوبعد

.الرأسمنواحدجانبعلىالعينانوتظهرمسطحا،

محيطها،معتأتلفعلاماتالمفلطحأسماكوتتخذ

وهذاالبحر،قاعفيمختفيةترقدأنللسمكةفيمكن

السمكصغارويهثكل.الروبياناصطيادعليهايسسهل

والداب،،المفلطحضروبمنالأساسيغذاءها

موسىسمكفصيلةإلىينتميوهو.والبلايس،والهلبوت

موسى.سمكانظر:.والتربوت

سمك.،التربوت،سمك،الهلبوت:أيضاانظر

أجنبيبددفيدودتهاتمثلدبدوماسيةبعثةالمفوضية

السفير.منرتبةأقلالمفوضوالوزير.مفوضوزيريرأسها

كانتأم(،459-1)939التانيةالعالميةالحربوقبل

منبدلأالخارجفيبمفوضياتتحتفظأسدولاأغلب

الدولمنالكثيراستبدلالحينذلكومنذ.السفارات

.سفاراتبمفوضياتها

المفوص.الوزيرالسفيربمأيضا:انو

ساحرعنألمانيةأسطورةفيشيطانمميستوفليس

تاريخبعنوانالمؤلفمجهولكتابففي.فاولستاسمه

إلىروحهفاوستباعام(،)587فاولستجهوهان

قد.سنة24لمدةالشيطانيةخدماتهمقابلفيمفيستوفليس

يونانيةكلماتثلاثمنمشتقامفيستوفلي!ه!الاسمايكون

مفيزالعبريةالكلمةمنربماأوالضوءحبعدمتعني

.كذابوتعنيتوفلوانحربوتعنى

فونلجوهانفاومستمسرحيةفيمفيستوفليسكان

جزءوهيماهرةشريرةروحاأم(832-18)80جوته

وتعملدائما،الشرتمارستستط!!!التيالقوةتلكمن

التيالمشاكللأن؟النهايةفيالشيطانخسردوما.الخير

والفضيلة.الح!صمةعلىتعثرأنفيالبشريةساعدتمعببها

(أمء8)9فاولستأوبرافيمفيممئتوفليسيظهركما

بويتو،لأريغوأم()868مفيستوفلوفيجاونود،لتشارش

للدكتورالمأساويالتاريخمارلوكريستوشرروايةوفي

أم(.588عامحوالي)كتبتفاوستس

سماوررنبر!تالنسيالموقعيصفتعبيرالمقاللة

بينهما.المباشرللتوسطنقطةأقربشيتصخالأرضعندما

فيالقمريكونالبدر،اكتمالعند،المثالسبيلوعلى

لوصفالأعمالغالبفىالتعبيرويستخدمالشص!.مقابلة

ال!صاكبأحديكونوعندما.للشمسبالنسبةالمواقع

بمسافةالشمعي!عنتبعدالتيتلكأي-العظمىالسيارة

منللأرضالمعاكسالجانبعلى-عنهاالأرضبعدتفوق

على.مقابلةوضعفيالكوكبهذاإنيقالأصشمس،ا

تتوسطعندما،مقابلةوضعفيالمريخيكون،المثالسبيل

والشمس.المريخبينالأرضا

اي!ستط!ع(بم)إحراءالعامالرأياستطلاعانظر:.المقابلة

اليومية.الصحيفةعلم،،البديع

كندية:مقاطعاتأربعالأطلسيمقاطعات

برلسوجزيرةونوفاسكوتياونيوفاوندلاندنيوبرونسوك

المقاطعاتاسميطلقون،الأحيانبعضوفيإدوارد.

برونسوكنيوهيمقاطعاتثلاثعلىالبحرية

إدوارد.برنسوجزيرةونوفاسكوتيا

الأرا!يمنجزءاونوفاسكوتيانيوبرونسوكوتكون

جزيرةمننيوفاوندلاندوتتكون.الكنديةالرئيسية

الأراضىمنجزءهوأسذيالبرادوروساحلنيوفاوندلاند

مساحةالأطلسيمقاطعاتوتغطي.الكنديةالرئيسية

الكليةالمساحلةمن5%يقاربماأو2كما303054.

لكندا.
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مقاطعاتفيكنداسكادمن%9مايقاربيعيش

سلالةإلىالسكانثلثييقاربمانمسبويرحع.الأطلسي

تشم!الكبيرةالأخرىالعرقيةوالمجموعات.إنجليزية

%أوتبلغوالهنودالأسكتلندييناووالأيرلندي!!الفرنسيين

فييعيشونأ!س!صانانصفمنوأحثر.أسمكانانسبةمن

.والقرىالمدن

أنهارطولعلىكثيفةغالاتتنمو.والمظخالسع

السريعة.الصافيةنوفاسكوتياوونيوفاوندلالدنيوبرونسوك

فيالوعرةالتليةالمنطقةمعال!اواكبركالبحيراتآلافوتحدد

إدواردبرنسجزيرةتتكون،المقابلوفي.المقاطعاتهذه

ولطئا.تدرجامتدرجةسهولمنمعظمهافي

للمقاطعاتالساحليالخطتقطعوالمداخ!!الخلجان

.ممتازةطبيعيةموانئوتحونالأطلسيةا

شتاءبفصولتتمتعالأطلسيمقاطعاتأجزاءومعظم

أرراخليةاايلأراضياوتتسما.دافئةصيففصولوباردة

أصساحلية.االمساحاتمنأوسعحرارةبنطاق

أسشا!أافياشائدةالحدميةالصساعاتتعد.الاقتصاد

الصناعاتمقدمةوفي.الأطلسيامقاطعاتفيالاقتصادي

والشخصية.والاجتماعيةالجماعيةالخدمات،الخدمية

امتيازاتمندخلهمعظمعلىالقطاعهذاويحصل

فيالثانيةالمرتبةفيأضصنيعاويأتي.الفيدراليةالح!صمة

صناعاتوتدر.الاطلسيمقاطعاتفيالاقتصاديالنشاط

صناعينشاطأيمنكثرأكبيرادخلاوالمأكولاتالأغذية

:،تهيالمحاس!صلر،!لاكدولحاهإجه،شزعسوكسو-لأربعاالأطلسيمقاطعات

كدلاولسيوشاهإسحوساتمياء"(.أجصىاأصورد)1ح!حمةرراعيةإدوارد

أهميةالأطلسيمقاطعاتفيالأسماكاإنتاجويمثلآخر.

أطعاماأنتا.
خء!يجرى

النشاطفيالثالثةالمرتبةوالبناءأضشييداصاعةوتحتل

الصناعةهذهوتزداد.الأطلسيمقاطعاتفيالاقتصادي

المقيمينمنعاليةنسبةتضماكتينيوفاوندلاند،شيأهمية

هذافيالأخرىالثلاثالمقاطعاتتفوتحيث،المدنفي

حيث،للدخلمهمارافداأضعديناعقصاأويش!سل.الجاب

منلبرادورقطاعمناجمفيالحديدخامسوافر

نيوفاوندلاند.

إدواردبولسجزيرةمنتأتيالتيالبطاطستعتبر

سمكمنكلويعد.أساسيازراعيامنتجاونيوبرونسوك

فيالبحريةالثرواتلينعاليةقيمةداكندوال!صأغدا

إنتاجفيالصدارةأسيوبرونسوكر.الأطلسيمقاطعات

الخش!.

الهنودقبائلىمنالعديدح!انت.تاريخيةنبذة

الاطلسى،مقاطعاتالآنيسمىفيماتعيشالأمري!ج!تا

وتشمل.هناكإلىالبيضالم!ضشفينوصولقب!ذأصكر

مونتاجنيس،وميكماكوميلسايتالبيوثكالقبائلهذه

ما...عامالفايكنجالمكتشفونأسعه!.وناسكابي

السالغالقرنوفىبنيوفاوندلاند.الاديعرففيمامستوطنة

القطاعفيوالفرنسيونالإنجليزالمستعمرونأقام،الميلادي

عامبريطانياوامستطاعت.الأصلي!تالسكانوحاربوا

ب!ضدا.الآنمايعرفعلىالسيطرةتحقة!أنأم763

برسحريرةأراصيل!صدا.ا-هـقيةاالحدودت!ط-إدوارددرا-!هـيرد

ل!صدا.الصيدكأاموآأس(اضىأ!مورد)ا
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أولنوفالممكوتياأصبحت،أم848عاموفي

هذاواكتسبت،الذاتيبالحكمتحظىبريطانيةمستعمرة

عامإدواردبرنص!وجزيرةونيوفاوندلاندنيوبرونسوكالحق

منكلاتحدتأم867ممنةوفي.امء85

وكونت،وكويبكوأونتاريوونوفاسكوتيانيوبرونسوك

فيإدواردبرنسجزيرةواشتركت.الكنديالاتحاد

مقاطعةنيوفاوندلاندتكنولم.أم873عامالاتحاد

.أم49!عامحتىكندية

فيقويااقتصادياتجمعاالأطلسيمقاطعاتوكونت

معتحارتهافىوأممتمرتالميلاديعشرالتاسعالقرن

الصشاعةطورتوكذلكالغربيةالهندوجزربريطانيا

المقاطعاتفقدت،العشرينالقرنأوائلوفي.والزرأعة

.المتحدةالولاياتلصالحنوبيالتجاريةأعمالهامعظم

فيالصناعاتمنكبيرةمنافسةتواجهكذلكوبدأت

الولاياتإلىالناسمعظموهاجر.وكوبيكأونتاريو

وقدعمل.عنبحثاالكنديةالمدنبعضأوالمتحدة

أسوأفيالمقاطعاتفىالاقتصاديةالمشاكلصارت

القرنمنالثلاثينياتفيالعظيمالكسادأثناءأحوالها

فياقتصاديةانتعاش!مرحلةوبدأت.العشرين

والتعدين،الصناعةمنتجاتوتضاعفت.الخمسينيات

كهربائية.طاقةومحطاتجديدةنقلطرقوشعيدت

مستوىفيانخفاضااليومالأطلسيمقاطعاتتعاني

بقيةتفوقالبطالةمنعاليةنسبةوبهاوالأجور،المعيشة

باتحادالاقتراحإلىالظروفهذهقادتوقد.كنداأجزأء

هذايجدولم.واحدةمقاطعةفيالأربعللمقاطعات

عاما.تأييداالاقتراح

فتحهتمالذيالإقديمالرومانيالعهدفيالمقاطعة

المستقلةالبلادوكانتروما.منموظفوحكمه،باررب

أمثلةومن.المقاطعاتتسمى،دولةلتشكلتتوحد،التي

البلادقسمتذلكوبعد.المستقلةهولندامقاطعاتتلك

.مقاطعاتسميتأقاليماإلىالمستقلة

خمسأيرلنداضمتالباكرالأيرلنديالتاريخوفي

آلتوأخيراملكها.منهاواحدةلكلكانمقاطعات

لينستر،،كوناختسميتأربعإلىالخمسالمقاطعات

الوقتذلكمنذأيرلندالمقاطعاتيعدلمألستر.مونستر،

أهميتهاعلىحاعلطولكنها،إداريأوسياسيمدلولأي

أساسعلىالنيليكألعابتنظمفمثلا،.ثقافيةلأسمباب

تاريخ.أيرلندا،ان!:.الأيرلنديةالمقاطعات

حكومتهامنهالكل،مقاطعاتعشرمنكنداوتتكون

تقومالتيالوظائفبنفسال!صديةالمقاطعاتوتقوم.المحلية

تقريبا.الأمريكيةأو،الأ!شراليةالولاياتبها

وأشخصمعالتعاملرفضالاقئصاددةالمقاطعة

شراءرفضالمقاطعةأنواعمعظموتشمل.دولةأومنظمة

نقاباتالمقاطعةإلىماتلجأوعادة.دولةأوشركةمنتجات

شركةلإجباروالحكوماتالمستهلكينومجموعاتالعمال

سياستها.منللتغييرحكومةأو

لكسبالاقتصاديةللمقاطعةالعمالنقاباتلجأت

المقاطعةمننوعانوهناكلموظفيها.أففملعملشروط

ا!لقاطعةففي.ثانويونوعرئيسينوع:العماليةالاقتصادية

منتجاتضراءالموظفونيرفض،الرئيسيةالاقتصادية

وكيرفعالةغيرالمقاطعةهذهماتكونوعادة،شركتهم

العاملونيشتريهالمؤسممةمنتجاتمنقليلالان،مفيدة

لديها.

إضرابفيتسبب،الثانويةالاقتصاديةالمقاطعةفيأما

شركاتفيالعاملينعلىضغوطفيالعملعنالموظفين

فيالمسؤولينمعالتعاملعنتوقفهمإلىيؤديمماأخرى

الثانويالإضرابيعتبرالبلدانمنالعديدوفى.شركاتهم

قانوني.غير

الاقتصاديةالمقاطعةالمستهلكينمجموعاتوتستخدم

.الاحتجاجعنالتعبيرأشكالمنفعالأشكلاباعشبارها

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحرببعدأوروبا،ففي

ألمانيافيالمصنعةالبضائعشراءعناخاسامنكثيرامتنع

خلالالمتحدةالولاياتوفيلبلاده!ا.احتلالهابسبب

مدينةفيالسودقاطعأم(569-5591)الفترة

قضىكاالمدينةحافلاتسيرنظامألبامابولايةمونتجمري

منذالحافلاتداخلالاجتماعيالفصلممياسةعلى

عديدةبلدانفيالمستهلكونرفضوقدهذا.الستينيات

العشرين،القرنتسعينياتأوائلحتىالستينياتمطلعمنذ

سياسةعلىأحتجاجاإفريقيا،جنوبمنبضمائعشراء

.هناكالعنصريةالتفرقة

الاقتصاديةالمقاطعةالحكوماتاستخدمتوقد

كانتالعربيةالدولمعظمأنذلكومفال،عديدةلأغراض

وقد.العربيةفلسطينأرضاغتصعبتلأنهاإسرائيلتقاطع

حضورعديدةأخرىوبلدأنالمتحدةالولاياترفضت

مولممكوفيأم089لعامالأوليمبيةالألعابدورة

سنةفيلأفغانستانالسوفييتيالغزوعلىاحتجاجا

.أم979

.التجاريالحظرأيضا:انظر

(.التالية)المقاطعةألمحترالياانظر:الشمالدلآ.المقاطعة

الكاتبرأييعرض،قصصيغيرقصميربحثالمقاول

كبيراجزءاالمقالةوتشكل.لهتحليلهأومع!ن،موضوعفي
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أحضابة،امنعديدةأنواعايتضمنأ!ذياالنثريالأدبامن

الصحف.وافتتاحيات،المجالأتمقالاتو،كتابنقدمث!!

والمقالةالشخصيةالمقالةهما:رئيسياننوعانوللمقالة

أما،عفويبأسلو!أصشخصيةاأ،المقاتكتب.المنهجية

ألمقالةامنجديةوأكثردقية!،بش!س!!فممظمةالمنهجيةالمقالة

أساليبالسن!تمرعلىأحضابااممتخدموقد.الشخصية

ألمقالات.انوعىكتابةفيعديدةومداخ!!

ميشي!!الفرنسيالكاتصهاابت!ص.الشخصيةا!لقالات

أول!انواطيلادي،عشرالسادسأغرنافيمونت!تدي

عاممنفصا،أدبثانوعاصفهبوأسةالمقاشنتيرسخكا

فيأ!اقعةاحضاباتهمجموعةفيدلكوظهرأم،058

صانتمقالاته!لأن-محاولاتسماهاواشتيمجلدين

مثلمواضيعمقالاتهوكاقشت.منهجيةوعيرا!عتكشافية

أديسونجوزيفكتبأغد.أممذبواوالح!صمال!سس!!

منإنجليزيانمقالةكاتباهماو،!ستي!ريتشاردوالسير

وأذواقآراءص،الميلاديعشرأضامناالقرنأوائ!كتاب

مح!سمةأديسودمقالات!!انتوبينما.الإنجليزيالخسحب

وقد،وعفويةعاميةأحضرستيلمقالاتحصانت،وواضحة

(أم171-071)9تاتلرذا:الأولىاريتيندومعاأصدرا

أخات!تأم(وقدكتبا712-)1711المتفرجوالثانية

وهوا،مبتشارشوكت!.عديدةا،تمقاالدوريتين

اطيا،دي،عشرأكاسعاالقردجدايةشيعالقإنجليزيمؤأف

وتحتوي،حياتهشيوأحداثأضعخاصعنمقالاتكتب

،عفويلأسلوبم!ضولةهير،مثيرةأفكارعلىمقالاته

أسهأعمانشرتقدر.ش!صاهيبأسلوبالأحيانجمعضوفي

أم(،)823إيليامقالاتفيهابماعديدةمجموعاتفي

أم(.)833الأخيرةإيليامقالات

القرنفيهولمزوندلأوليفرالأمريحياالكاتبأسفأ

أصشهيراكتالهفي،فكاهيةشحصيةمقالات-عشرالتالممع

اثشىمنأ!يتأأ!ذياأم()858الإفطارطاولةحطكم

الإفطارمائدةعلىحواراتتصف!أنهايفترض!مقالةعشرة

طبيعةفيهولمزاراءعنتعبرالحقيقةفيأنهاإلا،ضيافةفى

.أخرىومواضيعوالعلمالبشر

فقدمنكنلهـ.الأمري!ياوالصعحفيالمحررأما

فيانتقد.العشرينالقرنخا،أطالمهمةأ،تهمقانشرت

أصصبقة11مواقف!،منوهجوميبأسلو!المكتوبةمقالاته

شيمقالاتهنشرتوالأمري!كأ،االمجتمعفيالوسصم!

حورخالبريطانيال!سالبشفر.والمجلاتالصحف!

الاجتماعيالظلمبشدةانتقدتشخصيةمقالاتأورويل

أ!هـنامرالأرلعينياتواالثلاثينياتخلالالسياسيأضفوذوا

داخلباسممقالاتمجموعةأوا!اسهنشرتو.العشرين

.م(0491)الحوت

وهو،بيكونشرالسيسالسيرطورها.المنهجيةالمقالات

القرنمنتصعففيعالقدولةورح!!إنجليزيشيلسوف

وقد،الميلاديينعشرالسابعاغرناوأوائ!!عشرالسادسر

كانتأسهأعماأشهروأحد.إنجليزيمقالةكاتبأولكان

توضحمقالاتعشرمنمجموعةهورأم،795عام

ومجردةقصيرةالمقالاتوهذه.معقوأ!ةحياةيعيعشكي!

الحقيقةووالخوفالموتمتلمواضيعوتعالج،متقنةو

إنجليزيشاعروهو،بوبأحصسندرأأصشاعراوكتباء.واد

المنهجيةالمقالات،الميلاديعشرأصامناالقرنفيعاش

لتوضيحالشعرلوبامعتخدمالنقد!كنمقالةفنيشعرا،

عدةأعمالبمناقشةأيضاقامرأصشعر.ااكتقاديجبثيص

الأخرىأعمالهومن.أضثقيفيةاأفمقافيشهيرينشعراء

مقالاتأم(،734)1733الإنسانعنمقالة

م(.731ء-1731)أخلاقية

كتابأفض!!أحدهازأجتأجمرالإنجليزيأصاقداكان

القرنوبداياتعشرالثامنأغرناأواخرفيالمنهحيةأسةالمقا

نقديةمقالاتمجموعةوحتحب،أ!يلادياعشرالتاسع

ناققأم(،)817شكسبيرمسرحياتشخصياتسماها

وكتاباتشحسبير.مسرحياتمنعديدةشخصياتفيها

أنهكما،منطقيبشك!!منظمةول!صهاعفويةهازأجت

المؤلفوكان.الجيدةالشخصيةالمقالاتمنأ!ديدا!ضب

مهمة،مقالاتكاتبأمرسونأسدوأهـواراالأمر!يا

وكتابه.والفلسفةالأخلاقاحولألمقالاتامنأحديداصتب

وهى،المعقدةألمبادئتوضئاأ،مقا(م1)836الطبيعة

-!عونتاجسوزانوكتبت.إنشائهافيساهمفلسفيةحرحسة

مقالات-العشرينالقرنأواخرفيمقالاتكاتمةوهي

سبي!!فعلىالمواضئمامنكبيرةمجموعةعنمنهجية

والفلسفةالفنعنتتحدثأم969عاممقالاتها:أ!المثا

ومكتوبةكبير،بشك!!نقديةبأنهامقالاتهاوتمتازوالسينما.

وصحي!!.مجردبأسلوب

قائماأدلئافئاباعتبارهاالمقالةأننجدالعرليأ!المافي

موجودةكانتأنهاإلا،أحرلياالأد!فيجديدأمربذاته

كرسائلبعيدةأزمانمنذمصغرابحثاورسالةبوصفها

بتاريخشديداارتباطاارتبطتالمقالةأنغيرأ!حفا.اإخوان

القرنبدايةمسذالشاملةونهضتهاالعربيةالصحافة

لعشراتوالمجلاتاليوميةالجرائدامتلأتحيث،العشرين

نأأيامأقلامهمالعربالكتابفيهاشرالتيالمقالات

أ!الحاهذاعلىالأمراوظ!.قائمةالرسالةمجلةكانت

العشرينياتفيالفنيارتممستواهومداهللغحتى

والعقادحس!تطهيدعلىأمحشريناالقردمنوالثلاتينيات

مباركوزكيالمازنيوعبدالقادرشكريالرحمنعبدر

وميخائيلعلىحصدومحمدرضارشيدومحمدوالرافعي



563ةمرلمقاا

أواخروفي.جبرانخليلوجبرانمطرانوخليلنعيمة

فيتطوراالعربيالقارئيلمس،الميلاديالعشرينالقرن

الكتابعشراتلدىوالعلميةوالأدبيةالسياسيةالمقالة

العالمفيالاتصالوسائ!!منوغيرهاالصحافةتواليالتي

مقالاتهم.نشرالعربي

.الأدب؟الأدب،العربى،الصحافة:أيضاانو

الكسر(بمالعادية)ال!صورعلم،الحسابانظر:.المقام

بالرمور(.)التعبير

الحجبمالسلامعليهإبراهيمانظر:.إبراهيممقام

المكرمة.مكة)الطواف(بم

بديعأنشأهالعربيال!دبفيقصصيفنا!امات

تعنيلغةوالمقامة.الهجريالرالغالقرنفيالهمذانيالزمان

الحديثتعنيفأصبحتلاحقادلالتهاتطورتثم،المجلس

واماوالإرشادالنصحبغرضإما،الناسعلىيلقىالذي

دلالتهاأخيرااكتسبتثم.التسولأوالعامةالثقافةبغرض

المعروفة.الاصطلاحية

عدىالنقادأجمعكما،البديعيةأوالفنيةوالمقامة

بطلهامسجوعةقصيرةلقصةتكونماأقربتعريفها،

وهي،وبطلراووللمقامة.ومتسولمكدإنسانينموذج

دينيةمسألةأوأدبيةمفارقةمغزاه،طريفحدثعلىتقوم

وأالنقدألوانمنأ!ناداخلهافيتحملمضحكةمغامرةأو

اللفظيةالصنعةمنإطارفيوضعت،السخريةأوالثورة

لبلاغية.وا

،الزمانببديعمرتبطةالمقامةنشأةأنمنالرغموعلى

خلافموضعمازالتالقصصيالفنلهذاريادتهأنإلا

لمبدئالزمانأنإلىيذهبمنهمففريق.الدارسينبين

دريد،ابنمثلآخرونكتابإليهسبقهوإنماالفنهذايبتكر

نأفيعتقدالاخرالفريقأما.وغيرهموالجاحظ،فارسوابن

يسبقلموأنهالفنلهذاالحقيقيالمبتكرهوالزمانبديع

بديعأنهوالصوابإلىالأقربالرأيكانوربما.إليه

القصصيةالكتاباتأشعكالمنبكثيراستعانقدالزمان

شكلهشيالمقامةفنليخرجبمضامينهاوتأثرسبقتهالتي

هذا.يومناإلىيذكرتغييرأيعليهيطرألمأ!ذياالنهائي

الاثنتانالهمذانيالزمانبديغمقاماتظلت

منجاءواالذينالمقاماتكتابيحتذيهأنموذجاوالخمسون

مقاماتهكتبالذيالحريريوأشمهرهمهؤلاءوأوأط.بعده

انو:.الفنلهذاالزمانبديغبريادةواعترفالمشهورة

والمحدثينالقدامىالكتابمنكبيرعددتبعهثم.الحريري

ينأولاوجلالالزمخشريأبرزهممن،الفنهذافيفكتبوا

وأما.الأندسميينمنوالسرقسطي،المشارقةمنالسيوطي

والمويلحي.اليازجيفأهمهمالمحدثون

رئيسيتينشخصيتينعلىللمقامةالفنيالإطاريقوم

-فالراوي.البطلوشخصيةالراويشخصيةهما:مختلفتين

يمهد-الذيهومتوسطةاجتماعيةطبقةإلىينتميأسذيا

هذاكلفيوهوحل،حيثمايتالعه،البطلأظهور-غالبا

لمماخرةشخصيةعادةيكونالذيالبطلتقديمطريقةئحسن

ولديه،متدنيةاجتماعيةطبقةإلىتنتميبليغةذكيةفصيحة

نراهفتارة،الأقنعةلبسيجيدفهوالتنكر،علىعجيبةقدرة

وهكذا.فقيهاثالثةومرة،كأسنديموأخرىواعظانامعكا

والذكاءالفصاحةعلىيعتمدالأحوالهذهكلفىوهو

.بمظهرهينخدعونممنهدفهلنيلوالخداعوالحيلة

إلا،المقامةموضوعاتأهممنالتسولأنمنوبالرغم

ملازمةصنعةكانتوإنلها،الرئيسيالموضوعليمستأنها

النقدمثلشتىموضوعاتالمقامةعالجتفقد،للبطل

وفيها،والاجتماعيوالمذهبيالأدبي:الختلفةبأنواعه

والحيلةوالإرشماد،والوعظ،والأسلوبياللغويالتعليم

واللألغاز.وال!دب

وعلى،السجعقالبعلىأسلوبهافىالمقامةتعتمد

بأفياعهاوال!مهةالبديجةالمحسناتاستخداممنالإكثار

مقاماتفىالحالهوكماالغريبتوظيفوعلىالختلفة،

خاصة.بصفةالحريري

وبعضالمقامةلينيربطواأنالباحثينبعضوحاول

والىوايةالقصيرةالقصةمثلالحديثةالأدبيةالأجناس

بعضفيالأجناسهذهشمابهتوإنالمقامةأنإلا،والمسرحية

أياليستفالمقامة.سطحيةالمشابهةهذهفستظلخصائصها،

بذاته.قائمعربيقصصيجنسإنها،الثلاثةالأجناسهذهمن

،المقارنالادبمجالفيخاصةأهميةالمقامةولفن

أسهمتأنهايعتقدكما،الفرسالكتاببعضقلدهافقد

القرنفىأمعبانيافيظهرتالتيالمكدينروايةظهورفي

لتصبعأوروبافيشاعتثم،الميلاديعشرالسادس

للتشابهنظرا،الحديثبمفهومهاالنثريةالروايةأظهورمقدمة

أبيوبينالأسبانيةالمكدينروايةبطلأصبيكاروابينالكبير

مقاماتبطلي،السروجيزيدوأبىالإسكندريالفتح

.والحريريالزمانبديغ

مسابقة.أوحدثأرمباراةنتيجةعلىرهانالمقامرة

بهيتنبأونمانتيجةبانتظارمالآاللاعبونأوالمقامرونيرهن

:المقامرونحولهايلتفالتيالألعابومن.نتائجمن

والملاكمةالخيلوسباقوالنرداللعبوورقاليانصيب

القمارالإسلامحرموقد.الأخرىالرياضيةالألعابوبعض

.الشيطانعملمنرجساوعده
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أجزاءجميعفيالمقامرةتنتشر.المقامرةانتنتمار

الإثارةفيحباالمقامرةأضاسابعفرويمارس.المعمورة

بالتعرضاستمتاعاآخرونيقامربينما،المجهولوترقب

لعضهميقامروقد.حظوظهماأو!هاراتهماوشعحداللخطر

منكثيريعتقدولكنومقارعتهما.الاحرينمنازأصةفيحبا

يأوعرأصسردقاللثراءطريقأقصرهيالمقامرةانأساسا

الاولىأصدرجةبايعتمدالمسالقاتاغلبشيالفوزفإن،حال

فرص!منيزيدأنالمرءيستطيموأ!شوحدها.أ!مدفةاعلى

تتتىاكتيألمساممبةاأطعبةاواختيارأطعبةاأصولبدرامعةفوزة

للفوز.أكثرفرصا

أ!عتراليافيأصسلطاتامندقيقةلمراقبةالمقامرةتحضع

أحرىوأجزاءالتحدةالولاياترالأقصىاوالشرلىوأوروبا

منهماإيماناالمقامرةممارسةالناسدعضرويعارض.العاكممن

ويرىوأسره!ا.المقامرينإفلاسإلىيؤديشيهاال!فراطبأن

الحريمةونفوذتخضئاخأثيرألمقامرةاصناعةأنآخرون

أسذيناأما.الجريمةمعدلاترفعفيتسهمكما،المنظمة

أخمواتشح!أنهافيدعون،ا!قشةالمقامرةلةمزاريؤيدون

أصضرائباعائدأنكماأصسياحة،اخلالمنالاقتصادي

نأنحدريؤشهما،ثانيةجهةومن.العامأطصالحيسخرمنها

المقامرةقوانينتنفيذيصعبالأنهوذلكسعتستمر،المقامرة

سيطرةمنسيحدالمقامرةتقنينأنويدعونبحذاصيرها.

عليها.أطنظمةاالجريمة

ولةأ!ااأ!ابأم!أنواعأرلعةتقدم.المقامرةأندية

أجكاراهابامعماتعرفأخياالورقولعبةوالروليتالنرد:وهي

ألعابأيضاالأنديةاهذهفيوتمارس.بلاكجاكولعبة

وتجذبوعيرها.الفيديولوحصأعا!أمثل،الشقبيةالآلات

.أخرىلعبةأيةمنأكثرالمقامرينجمهورالألعابهذه

فيبهايراهنوناكتيأموالهمنصفمنحثرأعلىوتستحوذ

والشرقأورولافيالمقامرةأنديةوتنتشر.الأنديةاهذه

الولاياتوفي.الكاريبيةوالجزرالمتحدةوالولاياتالأقصىا

ونيوجيرسي!عيتيأتلانتيكمدنفإن،الأمريكيةاالمتحدة

علىالمقامرةأنديةتقاموربما.المقامرةأنديةإقامةتجيزونيفادا

لعيدة.أسمافاتالبحرعبابتمخرالتيوالمعدساتالزوارت

تمارمرالتيالبنجولعبة،الأخرىالمقامرةألعابومن

لعبةوهيالبنجو،صالاتباسمتعرفخاصةمبادفي

اللعبةهذهفيأغائزوناويمنح.المتحدةالمملكةفيرائجة

.أخرىجوائزأونقودا

ضروبشتىفيالمراهنةتشم!ط.الرياضةفىالمراهنة

وسباقالخيلوممباتالقدمح-ةمثلالمنظمةالرياضة

بوساطةالناسمنكثيرويراهن.والملاكمةالكلاب

منأضوعاهذامشروعيةعدمرغماالمراهناتمنظمي

ماالدولمنهناكولكن.الدولمنكثيرفيالمراهنة

المراهناتمكاتبوتقبلالممظم!ت.هؤلاءنشاطاتيحيز

منوغيرهاالرياضيةالأحداثعلىالمراهنةأ!االمرخص

المراهنةتتمأنويمكن.نتالإ"،نتخاباتمثلالأحداث

السباقميادينفيوالكلابالخيل!عباقاتنتائجعلى

المملكةفيالقدمكرةنتائجعلىالمراهناتوتنظمنفسها.

انظر:.القدمكرةمراهناتم!!اتببوساطةالمتحدة

.القدمكرةمراهنات

المجالفيالمقامرةفيالمراهناتمنالعائدقيمةيحددو

أيأومعينحصانفوزيرجحونلاأسذينابعددياضيأا

يراهنوالمالذيننسبةبلغتفإذا.عليهيراهنآخرشيء

عليهراهنواالذينفإن،أ:5الفائزالحصانع!

بالإضافة،بهراهنواالذيالمبلغأضعا!خمسةي!صسبون

عددالمراهناتمنظمويحمسب.الرئيسيةحصتهمإلى

سعجلخلالمنبعينهحصانفوزيرجحونلاالذي!

المراهنة.بدءعندالعددهذاضبطيعستمرآ،الحصان

منظمفإنما،حصانعلىأضاساصتكبيرعددراهنفإذا

عليه.يراهنونلاالذينمنأق!عددايحمسصالمراهنات

فإن!جير،عددالفائزالحصانعلىراه!قد!انفإذا

عندماولكن.نسبياضئيلاي!صنواحداح!الماديالعائد

يصبحالعائدفإنالفائز،الحصانعلىقليلنفريراه!

كبيرا.حينئذ

اليانصيبمراهناتتجري.المقامرةمنأخرىأشكال

الفائزاسمويعلن.الأمواللجمعالدولمنكثيرفي

مهارةعلىتعوللافهيعشوائيا.رقمهبتحديدبجوائزها

يقامالمقامرةضروبمنضرباأجانصيبياالبيمويعدبعينها.

هذافىالفائزويحظى.الأمواللجمععامةمنا!سباتفي

النقود.منبدلآعينيةبجائزةالمقامرةمنالموع

الموسوعةفىملةذاتمقالات

كارلوموتال!*!!ساقلعمةالحمحو،

لصي!الياالقدمحصةمراهاتالمردرهر

الحيلسبالى

وسائرلندنفيمهمةاحتماعيةمراكزكن!هي

السالغالقرنمنتصففىانتشرتالرئيسيةالإقليميةالمدن

جميعيؤمهامفتوحةعامةالبدءفيوكانت.الميلاديعشر

لتناولالناسفيهايلتقياجتماعيةأماكنوأصبحت.الناس

الخمور.تقدمتكنلملكنها،والشوكولاتةوالقهوةالشاي

بعضتطورت،الميلاديعشرأضامناالقرنمنتصف!وفي

الطقةأفرادعلىمقصورةأنديةإلىوتحولت،المقاهيهده

العامةيرتادهاكانالتىالمقاهيأما.سعواهمدونالعليا

أولأنشئوقد.القهوةحصانيتباسعمتعرففصارت

.أم652عاممقهى
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الملابسالمقاو!ت(،)نظامالبناءصناعةانظر:.المقاول

(.الجاهزة)الملابس

الصناعية.الثورةان!ر:.الملتزمالمقاول

نقطةدتخفضالسائلإدىتضافمادةالثجمدمقاوم

إزالةمركباتفيالتجمدمقاوماتتستخدم.تجمده

هذهوتتعرض.والمبرداتالحراريالنقلوسوائلالجليد

التي،السياراتفىالمستعملةالتجمدلمقاوماتالمقالة

منلمنعهالسيارةمحركتبريدنظامفيالماءإلىتضاف

التجمد.

للغاية.عاليةحرارةدرجاتفىالسيارةمحركيعمل

تؤديأنيمكنالتيحرارتهفيالإفراطلمنعتبريدهويجب

نظامفييدورفقطالماءكان،السابقوفي.المحركتلفإلى

فإن،اليومأما.المحركلتبريدالسياراتأغلبتبريد

منمتساويةأجزاءمنخليطالتعستخدممصممةالسيارات

التجمدمقاومويمنع.العامطوالمبرداالتجمدومقاومالماء

تجمدهنقطةمنأقلحرارةدرجةفيالتجمدمنالماء

ترفعالحديثةالتجمدمقاوماتأغلبفإنكذلك.العادية

منالحرارةتنتقل،المحركتبريدوخلالالماء.غلياننقطة

يدورالذيالمبردإلىللمحركالساخنةالفلزيةالأجزاء

إلىتؤديأنالعاليةالحرارةلدرجاتويمكن.المحركداخل

مقاومإضافةوتقلل.المحركتلفعنهينتجمماالمبرد،غليان

.الحرارةإفراطخطرمنالماءإلىالتجمد

والعسلالكيروسينمثلموادسبقفيمااستخدمت

يمكنالموادهذهمثللكنللتجمد،مقاومةموادبمثابةوالملح

التجمدمقاوماتأغلبفإن،اليومأما.المحركتتلفأن

سائلمركبمنأسالمماتتكونالسياراتفيالمستعملة

تحتويكذلك.الجليكولانو:.الإثيلينجليكوليسمى

كيميائيةموادعلىالسياراتفيالمستعملةالتجمدمقاومات

التآكل.منالمحركتبريدلنظامالفلزيةالأجزاءتحمي

العازلة.القمائنبطانةان!:.الحرارةمقاوم

،أومبمسيمونجورج،أومبمالأومانظر:.المقاومة

الكهرباء؟الكهربائيالقياسبمالكهربائيةالدائرةبم!انون

(.الناقلالكودائي)التيار

،غانديبمالسلميةانظر:.السلميةالمقاومة

الهند،الأصغر؟لوثرمارتن،كنجكرمشندبمموهنداس

ساتياجراها(.وحملة)غانديتاربج

الهواء.انظر:الهواء.مقاومة

دونالخدماتللبضاؤإومباشرتبادلالمقالضة

المقايضةأسلوبالناساستخدمالنقود.استخدام

القرنففيالنقود.تطورقبلحاجاتهمعلىللحصول

التجارةاعتمدتمثلاالميلاديينعشروالثامنعشرالسابع

ذاتوحداتعلىإفريقياغربوسكانالاوروبيينبين

زيتمنبرميلمنالفرزيتكونوقددروز،تسمىقيمة

معينةكميةأو،أثوابسبعةلصنعيكفىقماشأوالنخيل

يساويالقماشمنواحدفرزوكان.أخرىبضائعمن

وكانتآخر.شىءأيمنأو،الزيتمنواحدافرزا

للعرضطبقاتنقصأوتزيدفرزأيالبضابفىكمية

والطلب.

نظامبهاالتىالمجتمعاتفيأيضاالمقايضةوتستخدم

003منأكثرالعالممستوىعلىاليومويوجدللنقود.

البضائع.لتبادلالمقايضةأشكالمنشكل

فيالأخيرةالسنواتفىالمقايضةعلىالإقبالوازداد

الدولتمكنفهي.الشرقيةوأوروبا،والصين،الناميةالدول

الدولمنإليهاالحاجةتشتدالتيالبضائععلىالحصولمن

.محدودةأجنبيةعملةمنلديهامااستنفاددون،الأخرى

النقديةبالقيمةتجارياثممانعلىالأعضاءويحصل

يقدمونها.التيالخدماتأوللبضائع

.المقايفماتمتجرالنقود،:أيضاانظر

منوتتحققعديهاتشرفالتجاريةالمقاييس

المواصفاتتطبيقمنللتثبتحكوميةهيئةبهاالعمل

الالتزامويؤكد.والمقاييسوالوزنالنوعحيثمنالتجارية

وفي.والأمانةالنزاهةالتجاريةوالمقاييسبالمواصفات

السعوديةالهيئةتشرفاسحعوديةالعربيةالمملكة

والمقالش!المواصفاتتطبيقعلىوالمقالمحس!للمواصفات

والصناعي.التجاريالقطاعفيالتجارية

مجلسبريطانيافيالتجاريةالمقاسسأقسامويدير

النشاطعلىالحكوميةالأنظمةبتطبيقيقومإقليمى

مسؤولياتالتجاريةالمقاييسأقسامعلىوتقع.الاستهلاكي

والوزنالنوعيةضمانقسمالأقسامهذهبينومن-مختلفة

التجارية.المواصفاتقانونتطبيقوقسموالمقاسس،

المسؤولينأعمالعلىالتجاريةالمقاييسمعهدويشرف

لجنةوهناك.التجاريةالمقاييسأنظمةتطبيقعنالمحليين

والحكوماتالتجاريةالمقاييسأقسامبينالتعاونتشجع

تطبيقعلىتحساعدكماالبريطانيةوالصناعاتالمركزية

الصناعيةالبلدانمعظمفىويوجد.ألمجتفالأوروبىأنظمة

البريطاني.بالنظامشسبيهةأنظمة

الاختبار.انو:.الئربويةالمقاييس
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والمؤرخونالاثارعدماءيطدقهتعبيرالأتريةالمقبرة

رشاتإلىبالإضافةتضمكانتاكتىالقديمةالمقابرعلى

الشخصية،الحاجاتأو،الأسلحةأوالأدواتابعضالميت

معلوماتأر،دينيةكتاباتأونقولقفيهاتوجدقدكما

الميت.أيامفيللحياةرسومعلىتحتويوقد.بالميتخاصة

كبيرةأثريةمقابرعلىالاثارعلماءعثروقد

مثلالقديمةالمدنتلكمنأغرببامصر،في،ومشهورة

الملوكواديفيآمونعنختوتومقبرة.وطيبةممفيس

القبرةفيالمقابرمئاتمنواحدةالأقصرمنبالقرب

،أمونعنختوتانظر:.هخاكالضخمةالشاسعةال!ثرية

بمنطقةتحيطأثريةمقبرةهناكأنكما.الملوكوادي

أنحاءفيمتنافىةأثريةمقابروجدتكما.الجيزةأهرامات

التيالركاميةالمقابرالمثالسبيلعلىمنهابمالعربيةالجزيرة

السعودية.العربيةبالمملكةالظصانجنوبيعليهاعثر

العربية.الجزيرةفىالأثريةالمواقعانظر:

والأسلحةالأدواتابدفنيقومونالقدماءماكانوغالبا

وأبنقشأحياناقامواكما.مإلميتالشحصيةوالحاجيات

ورسم،الميتعنمعلوماتو،أسدينيةاالنصوصكتالة

فيالموتىمع!طهذلكووضعوا،اليوميةالحياةمنمشاهد

والاثارالقديمةاللغاتعلماءتعلموبذأ-كالمقابر.

المقابرفيالمكتشفةالاثاردراسةمنكثيراوالأنثربوأ!جيا

ال!ثرية.

أضخمامنواحدةالقوميةارلينجتونمقبرة

تغطيالأمريكيةاالمتحدةالولاياتفيالقوميةالمقابروأشمهر

وقدفرجينيا.لولالمجة،بارأجنجتونه!صارا052ح!الي

عامفيقوميةمقبرةآرلينجتونمنالمتحدةالولاياتجعلت

المقبرةهذهفيدفنو،العسكريةالإدارةوتديرها.أم486

الأونىالعالميةالحربفيقتلواالذينالمجهوأصنالجنود

.فيتناموحربالكوريةوالحربأضانيةاالعالميةوالحرب

أغوميةاالمناسباتفيالمقبرةهذهعلىالأزهارأكاليلتوضع

.ال!جيرةالشخصياترياراتوأثناء

لشعلةالمقبرةفيكنيديجونالرئيص!قبريتميز

،هاوسآراجنجتونقربالتلجانبعلىويقع،مستديمة

كنيديويعتجر.ليإيلروبرتالتذكاريالخصبوهو

المدفون!تالوحيدينالأمري!ص!تالرئيمبتتافتهواردووليما

آرلينجتون.مقبرةفي

شنطن.وا:أيضاانظر

المكرمة.مكة:ان!إ.الحجونمقبرة

لنسعيدم(.347-؟هـ،أ52؟)المفبري

مقبرةإلىنسبةوالمقبري.المدنىسعدأبو،المقبريكيسان

التيسلمةبنيمقبرةإلىأوبجوارها،يس!شنحطبالبقيع

وأبيأبيهعنسمعمشهور.محدث،تابعيلها.دفن

سعيدوأبيعمر،وابن،وقاصأبيبنوسعد،هريرة

الأنصاريعبداللهبنوجابر،امصعمبنوجبير،الخدري

عنهروى.الصحابةمنوغيرهمجةومعاو،مالكبنوأنس

بنوعبيد،أنيسةأبيبنوزيد،الأنصاريسعيدبنيحيى

بنومحمدألمم!،ابنومالك،إسحاثبنومحمدعمر،

وغيرهم.سعدبنوالليث،ذئبأليبنعبدالرحمن

علىعليهأثنى.الحديثكثير،ثقة!انسعد:ابنقال

،حراشوابن،والنسائيزرعةوأبو،والعجلي،اطدينياالن

على"اتفقواالبر:عبدابنقالحتىوغيره!ا،حبانوابن

الستة.ال!ضبأصحا!لهأخرج".توثيقه

نصففييتكاثرالرملبزمارشبيهصغيرطائرالمقيقب

الكرةنصففيأصشتاءاويقضي،الشماليالأرضيةاالكرة

أحمروالمقبقبالرماديالمقبقبس!اثر.الجنوبيالأرضية

ويقضيان،لهالمجاورةوالمناطقالشماليالقطبفيالرقبة

.والهادئالأطلسيالمحيطينفيأجحار،اأعالىفيالشتاء

الء.فيويعوصيست!صسيرئرصاأاللقبقب

وتبدأالذكر،منلوناوأزهىحجما،أكبرالمقبقبوأنثى

العشالذكريبنيبينماموضئالعش،وتحددللذكر،أضرددبا

بالصغار.والأنثىالذكرمنكلويعتني.البيضعلىويرقد

ملتحمةأصالغبأطرافاسمباحةعلىمتدربةالمقبقبوطيور

الداخليةأعضائهاريشويحبستهاد.فيوتمشيجزئيا،

الطفو.علىتماماقادراالمقبقبفيجعلالهواء،

الطائر.:أيضاانظر

5601هـ،487-)448اللهبأمرالمقتدي

المقتدر،بناللهبأمرالقائممحمدبناللهعبدأم(.490
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إليهعهدببغدأد.ونشأولد.العباسيةالدولةخلفاءمن

بعدفوليهاا!لقتدي،ولقبه،اللهبأمرالقائمجدهبالخلافة

عشرةثمانيالعمرمنوله،أم740هـ،467سنةوفاته

بنفيفأمربغداد.أحوالإصلاخإلىفانصرف،سنة

ماءصرفومنعالطيور،براجوبقلبن،والمفسداتالمغنيات

.للمياهآباربحفرأصحابهاوألزم،دجلةإلىالحمامات

الملاحين.زوارقفيوالنساح!الرجالبينالاخقلاطومنع

رخاءعهدهشهدوقدوالشعر.بالأدبعلمصاحبوكان

ببغداد.فجأةماتوأمنا.

مقداد.،يالجنانظر:.يالجنمقداد

)لدةالذكاءنسبةالذكاء؟الاختباربمانظر:.المقدرة

تاريحية(.

المقدسي.إبراهيمانظر:.إبراهيم،المقدسي

هـ،116-45)4الحسنأبو،المقدسي

عليبنالمفضلبنعليأبوالحسنأم(.9411-421

فقيهمحدث.الإسكندرانيالمقدسيحاتمبنمفرجابن

حافظ.،مالكي

السفاقسيوعبدالسلاممعافىبنتابنعنالعلمأخذ

فيوناب،عوفبنالطاهروأبي،الحخمياطالبوأبي

انتقلثمهناكودرس،الزمنمنمدةبالإسكندريةالحكم

وصفهشكر.بنالصاحببمدرممةودرس،القاهرةإلى

كتبه:من.العلممنلفنونجامعاكان:بقولهالمنذري

عمنالجوابتحقيق،الأربعينكتاب،الصيامفيكتاب

.الكتابمنفاتهمالهأجيز

شامة.أبوانظر:.محمدأيو،المثدسي

)335اللهعبدأبوالدينشمس،المقدسي

أبيبنأحمدبنمحمدأم(....-469هـ،093-

أبرزالبناء.وابن،البشاريلهويقال،المقدسيالبناءبكر

ولد.الإقليميةالجغرافيافيكتبواالذينالمسلمينالجغرافيين

،الإسلامبلادأكثروطافبالتجارةوعملالقدسفي

أحسنكتابوهوكبيرةشعهرةأكسبهالذيكتابهوصنف

السابقين،كتبفيهانتقد،الأقاليممعرفةفىالتقاسيم

ماوعلىالميدانيةوالمشاهدةالملاحظةعلىكتابهفىواعتمد

سعى.المصنفةالكتبفيوجدهوما،الثقاتمنسمعه

يكتبالذيالإقليمشعخصيةإبرازإلىكتابتهفىالمقدسي

البشريةعرفتهجغرافيأكبربأنهسبرنجروصفهوقد،عنه

ملاحظاتهودقةأسفارهنطاقباتساعواشعتهر،قاطبة

طيبا،صوغاوصوغهاكتابهمادةترتيبوحسنوعمقها،

فروعكل،الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسنوتضمن

لأقاليمعرضهأثناءوذلكالانعليهاالمتعارفالجغرافيا

الختلفة.الإسلاميالعالم

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلومأيضا:انظر

الدينفياء:انظر.الدينضياء،المقدسي

المقدسي.

-)822الدينناصرمحمد،المقدسي

الدينناصرمحمدام(.994-9141هـ،09ء

شافعي،فقيه.المقدسيالمعاليبأبيمشهور،المقدسي

وقرأالقرآنحفظمفسر.،محدث،أصولي،المذهب

الدينولممعدالعسقلانيحجرابنعلىتتلمذ.القراءات

الهمامابنفجاورالعلمسبيلفيالقاهرةإلىرحل.الديري

الصعلاحية.الخانقاهمشيخةوتولى،وأفتىدرس.عنهوأخذ

الحنبلي.عبدالرحمنالدينمجدتلاميذهمن

الدرر؟الفقهفىالإرشادبشرحالإسعادمصنفاتهمن

حلفيالفرائد،الأصولفيالجوامعجمعبشرحاللوامع

،المسايرةعلىالمسامرةالتوحيد،فيالنسفيةالعقائد

العمامة.إسالفيالغمامةصوب

محمد.أبوبري،ابنان!:.المصريالمقدسي

الكنيسة.مسؤوليكبيرعلىيطلقكنسيلقبا!م

الأساقفةهمالوحيدينالمقدمينفإنإنجلترا،كنيسةوفي

الأرثوذوكس،للرومالتابعةالكنيسةفيأما.والمطارنة

ورؤساءوالكرادلةالباباواتعلىاللقبهذافينطبق

الفخريين.والمقدمينالاخرينالرهبانعنفضلا،الأديرة

.المطرانبمالكاردينالالبابا،،الأسقف:أيضاانظر

خلاصةتكونتعريفيةجملعدةأوجمدةالمقد!

.الكتاباتمنلغيرهاأوكتابأولمسرحيةبدايةموجزة

تشرحوقد،الأولالمنظرافتتاحوقتالموقفالمقدمةتشرح

مسرحيةمقدمةوتوضح.عامةبصورةالمسرحيةموضوع

تخصالمسرحيةأن،للمشاهدينوجولييتروميوشكسبير

فيتشوسرمقدمةوتصفالعاثر.الحظذويمنعاشقين

كانتربريإلىالزواررحلةكانتربريحكاياتكتابه

بإنجلترا.

ادرحمنعبدوضعههاممؤدف!خلدونابن!مة

مؤسس!أم(604أهـ،332)تخلدونبنمحمدابن

.المعروفالعربيوالفيلسوفوالمؤرخ،الاجتماععلم
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مدخلالاسمبهذااشتهرتاكتيخلدودابنومقدمة

أيمامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرالشهيرلكتابهموسع

السلطانذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعرب

ماسمييتصدرهامجلداتسبعةفييقعالذيالأكبر

بالمقدمة.

جغرافيةحقائقالمقدمةهذهفيخلدونابنتناول

ومذاهبهوالتاريخ،كثيرةوف!صيةوعمرانيةورياضية

فيوأثرهاوالبيئةطبائعهمواختلافاتالبشروأحوال

إلىانهيارها..وأ!مبابوالشعوبالأموتطور،الإنسان

منجعلتالتيالاجتماعيةأ!لومامسائلمنذأسكغير

آراؤهلممبقتحيث،الاجتماعلعلممؤسساخلدونابن

أوجوستأغرنسياأغيلمسوفاإليهتوصلماوأفكاره

خلدرنابننظراتوكانت.قرونبعدةذلكلعدكونت

العمرانبأحوالأسماهماأوالإنسانىالمجتمعأحوالفي

مجردتعدلمالتيالتاريخدراسةفيأيضانقلةالبشري

والتحلي!للتفكرميداناأصبح!وإنماللأحداثسرد

.وال!ستنباط

وتعتبر،الحيةاللغاتمنالعديدإلىالمقدمةترجمت

تقوموعليهاالإسلاميالعربيأغ!امنجزاتأهممن

وشهرته.خلدونابنأهمية

أوجوست.،كونتبمخلدونابن:أيضاالو

تعزفقصيردموسيقيةقطعةالموسيقيةالمقدط

بدءقب!تعزفأو،كبيرةأحرىموسيقيةلمعزوفةمقدمة

علىيطلة!وقد.الافتتاحلحنان!:.أوبريتأومسرحية

مقدمةالموسيقيةأجةالمتتاأوالسوناتامنالأولىالحركة

مقدماتوفي.الموسيقيةالمتتاليةالسوناتا،انظر:.موسيقية

كلفإنالفوغأعصيرةاومعزوفاتهباخسبستيانيوهان

أما.التاليالفوغلحنإلىالمستمعتهيئموسيقيةمقدمة

اللاحقين،الموسيقي!توالمؤلفينشعوبانفريدريكمقدمات

فيتشبهوهيوتعقيدا.إحكاماكثرأمعزوفاتفهي

الماضي،فييرتجلها،كانالتيالمقطوعاتخصائصها

فردية.مو!ميقيةمعزوفةفيأطبدءالبيانوعازفو

جزيرةشبهفيعليهامتنازع،أوروبيةدولةوئيامقلى

الجنوبيةالأحزاءكلوتعتمملأورولا.شرقيبجنوبالبلقان

السابقة.يوغوسلافياتكونكانتالتيأحسصاالدولمن

المستقلةالجمهوريةهذهأراضيمساحةتبلغ

نسمة،2.)00.253لهاويعيش2،كم25،لاأ3

سكوبيه.وعاصمتها

و!االرودفيعرقيةمجموعةأكبرالمقدونيونيشكل

وال!أجانيين.ال!تراكمنعرقيةأقليات

أرلغلمدة،منتخبرثيسمقدونياآ.الحكمنظام

ينتخبمجلسمنالتشريعيةأ!يئةاوتتألف،!شوات

أما،!شواتخمصرلمدةعضوا،021وعدده!اأعضازه

شؤونبإدارةالجمهوريةرليسمنفيكلفأ!رراءارئيس

اتخاذبسلطةالجمهوريةرئيسيحتفظحينفيأجلاد،ا

ستإلىالبلادوتنقسم،الخارجيةالسياسةقضايافيالقرار

المحكمةوتعتبر.مجلمه!محليكلامنهايحكم،محافظات

قضاتها.البرلمانويعينلالبلادقضائيةسلطةأعلىالعليا

رجل.0009المسلحةبالقواتويعمل

،السكانثلثىالسلافيونأطقدونيونايشكل.السكان

منآقلياتثمامقدونيا،غربيفيخمسهمنحوالأأجهانوا

والصربالمقدونيينأغلبيعتنة!.والغجرأصربواالأتراك

الألبانيعتنقبينما،رثوذكسيالأراالمذهبعلىالنصرانية

ال!سلامي.الدينوالأتراك

سكانيبلغإذ،المدنفيالأهاليامن%45يعيش

المدنفىوتنتشر،نسمةمليوننصفسكوبيهأمحاصمةا

طولعلىالصغيرةالمتاحرمركتيراتحويمقدونياعاصسمةسكوبيه

المسجدقسةتبدو.المديةسالقدكاالحرءكألالح!ىالمرصو!ةشوارعها

.الصورةحلفيةفي،عاليةمارتهترتمعيارريا



موجزةحقائق

سكوبيه.:صمةالعا

المقدونية.:الرسميةاللغة

مقدوليا.حمهورية:الرسميالاسم

،للعربالشرقم!ك!ا215مسافةاقصى2،كم2هلم713:المساحة

للجحوب.الشمالمنكمأ07و

لاردارنهرواديوأدناهام،751.2كوربيتجملأعلاها:الارتفاع

البحر.سطحدوقم07

الكتافةأم،6!أتقديرحسبسممه2)،253"".:السكان

،المدنالي5%4احسكانياالتوزيع2،للكمشخصا88السكالية

عدد،33،2،لم649أم:119السكانعدد.الرلىفي%46

.3552..000:م1002تقديرالسكان

والدرةوالأعابالتفاحالزراعيةالمنتجاتتشم!!:اللنتجاتأهم

الحديد؟التصنيع.والدواجنوالماشيةوالتبغوالقمحوالقطنالشامية

والعحاسالكروم:التعدين.والمنسوحاتوالإسممتوالفولاد

والزطث.واشصاصوالممجسيزيدلحدوا

مقدوليا.علىاليومتشرقحديدةشمس:الوطنيالنشيد

أصفر.شعاعاعشرصتةمهيسبعثقرصيتوسطهأحمر:العلم

النقود.الظر:،الصغرىالوحدةلمعرفةالدينار.:العملة

الريف،سكانأما،الطوابقالمتعددةالسكنيةالمباني

.السكانمن%46تأويالتيالقرىفيفينتشرون

التعليمويبدأفقط،%أ.السكانبينالأميةنسبةتبلغ

،سنواتلثمانيويستمر،السابعةسنفيللأطفالالإلزأمي

عنفضلاأحليا،االمعاهدمنعدداالتحلي!النظامويشمل

سكوبيه.جامعة

أراضيمعظموالتلالالجبالتشغل.والمناخالسطح

،م005.2منأكثرإلىالقممبعضوتصلمقدونيا،

الحدودعلىم751.2يعلوالذيكوربيتجبلومنها

هضبية،أرافيالمرتفعاتهذهبينوتنتشرللبلاد،الغربية

غاباتوتنمو.م009و006بينتتراوحمناسيبعلى

خاصة،البقاعمنكثيرفيوالزانوالبلوطالصنوبرمن

منمقدونيا،أنهارأكبرفاردار،نهروينبع.الغربفي

البلادأواسطمخترقا،الغربيةالشماليةالمرتفعات

وجنوبيها.

حرارةوتعتدلشتاء،التجمدونوباتالبرديشتد

العاليةالمناطقتظلحينفي،الجبليةالأوديةفيالصيف

مئويةدرجةسكوبيهفيالحرارةمعدلاتوتبلغ،باردة

معدلأمايوليو،فيم452إلىترتفعيناير،فيواحدة

سنويا.مممءهنحوفهوبالمدينةالأمطار

وتبلغ،الإنتاجوسائلمعظمالدولةتملكالاقتصاد.

،%أ.الزراعةوفي%،04الصناعةفيالعامليننسبة

.%05الحكومةودوائروالتعليمكالصحةالخدماتوتوظف

والثلاجاتوالفولاذوالحديدالإسمنتمقدونياتصنع

956مقدونيا

بلخارر!ا

يوغوسالفا

*3لا!-ءع*لحرادلمحة

ص!

مم!،كس!ءكوو!!ص-+كفدوندا

كلأ*ث!ع

!س!،!*ليح!حع!ه!

لأ!لا؟لمءعر

!ضثصت!خمصلألمثسهلأ*!لأ!زو؟7!8ممئن

!ع37ء"،،ءيلأء"صئححسس

،ث!"ل!،ممهس

المتوغمطالأليض!.لالأ!ء"4

!!

ونيامقد

والحديدالكرومخاماتوتستخرج،والمنسوجاتوالتبغ

أما.والزنكوالرصاصواليورانيوموالمنجنيزوالنحاس

والقمحالشاميةوالذرةالقطنفتشملالزراعيةالمنتجات

والدواجنالأغنامالمزارعونيربيكما،والفواكهوالتبغ

الريفية.بالمناطقالأخشابمقدونياتنتجوالخنازير.والماشية

الحديدية،بالسككواليونانيوغوسلافيامنبكلترتبطو

وهناك،المدنبينالبريةالطرقمنشبكةتوجدكما

مدينةفيوالآخرسكوبيهالعاصمةفيأحدهما،مطاران

أوهريد.

تاريخيةنبذة

باسمتعرفكانتالتيالمنطقة!ذهتارلارتبط

العشرينالقرنأوائلحتىاليوغوسلافيةمقدونياجمهورية

شملتوقدأيضا.مقدونياباسمعرفتتاريخيةبمنطقة

وجنوباليونانشمالمنأجزاءالتاريخيةمقدونيامنطقة

مقدونياحدودترسم.ولمالحاليةومقدونيابلغارياغرب

العشرين.القرنتسعينياتحتىواضحاتحديدا

قوية،بلادا،القديمةالعصورفىمقدونيا،بلادكانت

علىبالاستيلاءالأكبرالإسكندرزعيمهاقامعندماوذلك

المقدونيةالثقافةينشرأنواستطاعآسيافيكثيرةأراض

إمبراطوريته.أنحاءسائرفيوالإغريقية

لسنةمقدونيافىالبشريةالمستوطناتأقدمترجع

،الملوكمنعددالبلادحكماعلىتوالىوقد،.ملى0062

رقعةفوسعوأ،.مق056حواليالحاكمةأرجيادأسرةمن
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ونيامقلى

طرق-

يديةثلسك

وطديهعاصمة!

أخرىالىلكأومدد

الححزسطعمدسوىلمحوثالارلعاع

اكويىا!و-لىصرح!البستهدهـالحريصه

امتدتريةالإهـهـاطوإدبل،اليوكانأواسصأفيمملكتهم

ب!!ماوامععةبلاداششملتالأكبر،االإس!ضدرصدعلى

أ!ند.واالمتومعطالبحر

،.مق332عامفيبوفاتهالإس!صدرإمبراطوريةتفتتت

ومنا،.ق042عامفياشومانلحكممقدونياأتفآ

خفيعثم،الرومانيةالإمبراطوريةمنجزءاصارتبعده!ا

،الميلاديعشرالرابعأغرنابدايةفيا!ربالحكماالإقليم

عامالبلادعلىالعثمانيونا!شولىإذطويلايمستمرول!

.عامخمسمائةحكمهموا!عتمر،أم371

عشرأضامععاال!هـننهايةنحوأمحثمانيةاأصدولةاانهارت

،أم139سنةأضانيةاأجلقاناحر!وعمب،الميلادي

الأراضياوبلغارياأجونانواصرليامنك!!اقتسصت

أجلاداتلكمنالصربيةالأجزاءاوأصبحت،نيةالمقدو

عامفىالسابة!اليوغو!علافيالاتحادفيجمهورية

مأ199عامفياسعتقلتأنإلىهكذاوظلتأم،469

الاتحادعنا!عتقلاا!ماسلوفينياركرواتياإعلانلعد

أجوغو!علافي.ا

المتحدةالوأ،ياتوبيةالأورواالدولأغل!اعترش!

علىاليوناناعتراضرول!ش.وكرواتياسلوفينياباستقلاأ!

حثيراجعليونانيةكلمةباعتبارهامقدونياكلمةاستخدام

خشيتفقد.مستقلةدولةبمقدونيايعترفونا،لأسدوامن

مقدونيامنطقةعلىيدهاالجديدةأسدولةاتبسصأأنأجونانا

اعترأفامقدونياتن!!لمولماأجلاد.اشمافيفياليونانية

الدوأجةالمنظماتإلىانضمامهاتعذرفقدواسعا،

مأ399عاموفي.ال!قتصاديةالمساعداتمنوال!!شفادة

هومؤقتاسعمتحتالمتحدةالأماإلىمقدونياانضمت

بهافاعترف،السابقةأجوغوسلافيةامقدونياجمهورية

اليونانفرضت،أم499وفي.الأوروبيةاأسدوأ!امنكثير

الموانئامعتخداممنمنعتهاإدمقدونياعلىتحارئااحف!إ

عاملعلنأنالأوروليةبالمفوضيةحدامما،أجونانيةا

الأوروي.الاتحادقانونتشهكاليونانبأنأم666

محكمةإلىالقضيةحالةببيةالأورواالمفوضيةلدأتر

الأوروبية.االعدل

الأكراالإس!صدرا

ةالأسا،الأختيحوإجةا

ميهـتمر،لرأ،!

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

احتاريحية(ا)اطحصتمةمقدونيا

اصلقادا

التافيشيليص

)الدولة(مقدونيا

اسلقادا

فيليبي

مقدونيا

مقدوليا

تقعوموانئها.مدنهارأكبرأصومالاعاصمةمدديشو

خطشماليأ!ندياالمحيطساحا!علىالإشريقيأمحترنافي

شمالأ.52عرضدرجةعلىحص!225بنحوالا!متواء

المحيط!عاحلعلىالمديمةأ!ذهالعمرانيةاشقعةوتمتد

الداخلإلىوتمتدتقريبا.متراتكيلو!مبعةلمساشةا!نديا

الساحل.عنلعيدامترينكيلولمسافةأجزائهالعضفي

إلىمقديشوعمرانعليهايمتدالتيأسطقةامساحةوتصل

ح!2(.)13ه!صار0031نحو

!عاحلية،رمليةكثبانمقديشوبهاتقعالتيأطنطقةوا

بعضعليهاوتنتشر.قدم02و.001ب!تارتفاعهايتراوح

الشوكية.السنطأشجارمنمعظمهاالصبيعيةاأضباتاتا

نأإلا،الجافشبهالمداريالمناخإلىمقديشومماخينتميو

الأجزاءحصارةدرجةعنتقلمقديشوشيالحرارةدرجة

درجةوتصلوالبحر.البرنسيمظاهرةبسببأ!داخليةا

الحراريوالمدى،م452إلىضعتاءوم03الىصيفاالحرارة

فيمقديشوعلىالأمطاروتسقط.م56نحوالسنوي

فصليطولومتوسعصأ)داير(.الخريفر)غو(الرليعشصلي

3.ممم04السنويةالمطركميةومتوسصأأشهرخمسةالمطر

أمأ!9لعشةمقديشوسكانعددقدر.السكان

يمنيةجاليةالعددهذايشملو،نسمة000.075بنحو

فيهاتعيشكما،الألوفبعشراتتقدركبيرة

الإللاال!حر*لد!ك!همصمثسياخ!!الو-آسانمهـهكاسلالبا

سل!لأ!لحلاللعارلا

ح!طل!اءمقدوسا

3

افجضأقيئهيصاإلحز!يم!
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وبفئوالباكستانيينوالهنودال!يطالبيئمنمجموعات

بعثة42بمقديشوويوجد.الأمريكيينمنمئات

إيطاليابعثةعدداالبعثاتهذهوأكبر.دبلوماسية

وتصل.الشعبيةوالصينالأمريكيةالمتحدةوالولايات

وهي2اكمنسمة007.5منأكثرإلىالسكانيةالكثافة

.الازدحامشديدةبذلك

%(.)99بالإلمملامالس!!انمنالعظمىالغالبيةتدين

ضئيلةنسبةوتوجد.الشافعيالمذهبهوالسائدوالمذهب

مقديشو.فيكنائسولهماالكاثوليكالرومانالنصارىمن

أحيائهاأقدموهومقديشو،مدينةنواةحمروينحيويعد

كبيرةأعدادوتتركز.التجاريةالمنطقةفيبوجودهويتميز

ازدحاماال!حياءوأكثر.عرببلاخحيفيالحضمارمةمن

-وهودونبونديراالأخرىالأحياءومن،المدينةحى

.وكارانججبوحمرووابري

مقديشوتضم.الزيارةأماكنوأهمالثقافيةالحياة

ويعد.السينماودوروالمسارحوالمكتباتالأنديةمنعددا

فيالثقافيةالمؤدسساتأهمالوطنيالصومالىالمتحف

تتعلقمجلد)0053منأكثريضمحيثمقديشو،

وتوجدوالتارلقالصوماليوالادبالإفريقيةبالثقافة

المجلسومكتبة،المصريالثقافيالمركزمثلأخرىمكتبات

الإيطالي.الثقافيالمعهدومكتبةالبريطانيالثقافى

الحفرياتبعضالصوماليالوطنيالمتحفويضم

فيويوجد.التراثيةالأدواتوبعضالقديمةوالعملات

العربيةالأفلامتعرضالسينمادورمنعددمقديشو

والهندية.والإيطالية

بيضاء،رمالذوجميلساح!!بمقديشوويوجد

إلىالجزيرةشاطئمثلالشواطئمنمجموعةتتقاسمه

وأهم.متراتكيلوعشرةبنحومقديشومنالغرليالجنوب

بينيتراوحبعدعلىمرجانيحاجزوجودالشواطئيميزما

منالحمايةمننوعايوفرالحاجزوهذا.م37و.ء27

وتصلح.الصوماليةالسواحلأماميكثرالذيالقرشسمك

وصيدالشمسوحماماتأسلاممتحماممقديشوشواطىء

الأنج!والناديمثلأصساحليةاالأنديةبعضوهناك.الأسماك

الجالياتأماممفتوحوهو،الليدوشاطىءعلىأمريكي-

الإيطاليكازاناديوهناك.سنويةرسوممقابلالأجنبية

.المصريالناديكذلكوهناكخاص،نادوهو

فيمتعةالزائريجدالتي،الأسواقأهمومن

حيثتوردغحوسوق،الإبلحليبسوقمشاهدتها،

المدينةقلبوهوحمروين،وسوقنممئالقعق،حرفةتوجد

مقديشوفيالممساجدوتنتشرأسواقها.وأقدمالقديمة

بعضتوجدكما،قرونبضعةإلىعمرهيرجعوبعضها

الكنائس.

مثل:الصناعاتبعضمقديشوفييوجدالاقتصاد.

والسجائروالمكرونةالصابونوصناعةالأبقارلحومتعليب

لكونهاالتجاريالنشاطفيكبيردورولمقديشو.والكبريت

بشبكةالبلادببقيةوارتباطهاالبلاد،وعاصمةمهما،ميناء

بوجودمقديشووتتميزبها.دوليمطارووجود،الوقمن

الوطنيةالجامعةوهىبها،الوحيدة،الصوماليةالجامعة

وتوجدوهرجيسا.أفجويفيشروعولهاالصومالية

ثمانيلمدةإلزامىفيهاوالتعليم،الابتدائيةالمدارسعشرات

التعليمامدة،الثانويةالمدارسمنعدديوجدكما،مشوات

لمصروكانت.إلزامياليص!فيهاوالتعليم،مشواتأردفيها

الشريفالأزهركانحيثمقديشو،فيكبيرةتعليميةبعثة

إلىتعليميةبعثاتيرلحملانبمصروالتعليمالتربيةووزارة

.الصومال

المصرفأهمهامقديشوفيالمصارفمنعددويوجد

فىفروعوله،حكوميةمؤسسةوهو،الوطنيالصومالي

الذيالصوماليالتنميةبنكوهناك.الصومالمناطقكل

المشروعاتلتمويلالأجلوطويلةمتوسطةقروضايقدم

ال!نتاجية.

الح!ضمةتحاولوالثقافةللسياحةمصملحةمقديشووفي

منعدديوجدكما،السياحيةالحركةتشجيعطريقهاعن

الملائمة.اسمياحيةالفنادق

إلىمقديشومدينةإنشاءتاريخيرجع.تاريخيةنبذة

الهنديالمحيطساحلعلىاستقرتالتيالعربيةالهجرات

الشهيرالمؤرخالمسعوديوذكر.الهجريالثانيالقرنمنذ

المهاجرينإلىتأمميسهافيالفضليرجعمقديشومدينةأن

المسلمالرحالةزاروقد.الهجريالرالغالقرنقبلالعرب

الثامن،الميلاديعشرالرالغالقرنفيمقديشوبطوطةابن

تستغرقومقديشوزيلعبينالمسافةأنوذكر،الهجري

مئاتيذبحونتجاروسكانهاكبيرةمدينةوأنها،شهرين

(.الألوفعشراتس!صانهاأنذلك)معنىيومياالإبل

إلىالأقمشةمنأنواعاتصدرمقديشوأنبطوطةابنوذكر

يسمونهالسلطانإن:بطوطةابنوقال.أخرىوبلادمصر

المقديشياللسانيتكلمكماالعربيةيعرفوأنهالشئ!

الآمالبغيةكتابهفىعيدروسالشريفويذكر.الصومالي

وأنمتعددةبصمورتكتبمقديشوأنالصومالتاريضىفبم

شاهمقعدهماكلمتينمنمنحوتةوأنهامقدشاهالاصل

الشريفذكرهمماالركموعلىالحاك!ا.مكانأي

منمشتقةالتسميةتكونأنالمرجحمنأنهإلا،عيدروس

الصومالسلاطينأنيذكربطوطةابنلأن،شيوخمقعد

.شيوخعليهميطلق

أنشأهاأنمنذمستقلةمدينةمقديشومدينةظلتوقد

،أم871!شةزنجبارسلطاناحتلهاحتىالعربالمهاجرون



،هندسةالمقذوفات572

وجعلتهااشترتهاذلكوبعدميناءها،إيطالياأجرتثم

تأثيرومازال.الإيطاليلالصمومالغرفلماعاصمة

وبعضالعمرانيةالأنما!أابعضشيمشاهداالإيطاليين

اليومية.والحياةالأعمالافيالمستخدمةاللغويةالمفردات

البريطانيالصومالتوحيدوتمالصومالاستقلتوعندما

مقديشوأصبحتأم069سنةيوليوأولفيوالإيطافي

مسرحامقديشوأصمبحتام199سنةوفي.العاصمة

المعارضة.فصائلرالحكوميةالقواتب!تأ!للقتا

صتفرعالمقذوفاتهندسة.هلدسةالمثذوفاى،

مث!!وسلوكهاالقذائفشةحرفييبحثالهندسة

الموجهة.الصواريخرأتحناللاوتأ!وارواالرصاصات

فيالمسلحةالقواتقبلمنالمقذوفاتفيالأبحاثوتجرى

.الدولمنعدد

داحلي:رئيسيةفروعثلاثةأإالمقذوفاتعلماوينقسم

علميسمىآخرعفماالشرطةتستخدم.وختاميوخارجي

الشرعي.المقذوفات

عندماالقذيفةحركةفيتبحث.الداخليةالمقذوفات

مطلقةأوأسمدس،واأجندقيةامثا!،السلاحماسورةتحتاز

الداخليةالمقذوفاتأسدارسايتعلمعخدما.تالصوار

أصلقةوزنيعرفأنيجبمثا،،البندقيةلرصاصة

شحنمناشصاصةعلىالمتر!صوالضغط،الرصاصة

اشصاصةبهازتجتالتيواكسصعةالتفجيص،مسحوق

بهااشصاصةتغادرانتياسرعةواالمامعورةوطول،الماسورة

أصبندقية.افوهة

البندقيةماسورةالمقذوفةبهاتغادرالتيالسرعةوتسمى

الأوليةالسرعةالصواريخمطلقةتهاالصاروخيتركأخياأو

م19و.042!ناورعةهذهودضارح.الفوههسرعةأو

لبعضالثانيةفىأم،002ونحو،ال!صيرةللبنادقالثاليةفي

.أجنادقا

لأننسبيامنخفضةالكبيرةللصواريخالأوليةأسرعةوا

جدا.ثقيلةتالصوارهذه

منالمقذوفاتسلوكفيتبحث.الخارجةالمقذوفات

مسارتقريرويعدطيرانها.نهايةإلىالسلاحمغادرتهاوقت

فلتعيين.الخارجيةالمقذوفاتفيالرئيسجةالمشكلةأطقذوفا

حقائقالمقذوفاتخبيريعرثأنيجبأطقدوفامسا

القذيفة.علىوالهواءالجاذبيةوتأتيرأ!داخليةاالمقد:شات

الأرضنحوتسقطالقذيفةجع!علىالجاذليةشوةتؤثر

حجمعلىللقذيفةالهواءمقاومةوتعتمد.التحليقأثناء

وتقللالهواء.كثافةوعلىوسرعتها،وشكلهاأعذيفة،ا

مسافةأومداهاتقللكما،المقذوفةسرعةالهواءمقاومة

ويمكنمداها.منتزيدأوتقللأنللرياحويمكن.مسارها

وعندما.أخرىجهةإلىالمقذوفةتوجهأنالمتعامدةاللرياح

وتسلكتدورالقاذشةأجندقيةامنالمقذوفةتخرج

السريعةالمقذوفةفيالهواءضغطويؤثر.كالجيروسكوب

يجعلهاالتأثيرهذا.الجيروسكوبيةالمبادرةمسبباالدوران

اتجاهفيمنحرفة،حلزونيطري!تطوأ!علىءممبصأتندير

أصدائرية.احر!خها

تنطلقعندماصعوبةأكثرالخارحيةالمقذوفاتتصبح

أجاخرةامثلمتحركةمنصةعلىموضوعناري!لاحمن

الختامية.المقذوفات

الضوئيةالصورتستعحل

لدراسةالسرعةأجةعا

تتركهالديالمعول

قذيعةأيأوالرصاصة

أكدلص،اعلىأحرى

أجممين(ا)علىال!ورة

الرصاصةأدكيفىتظص

ورقةتتقب03عيارم!

احتراقها.عمداللع!



573لعباسابوأ،لمقريا

نأيمكنأكثر.متغيراتالمتحركالهدفيضيف.الطائرةأو

طريقعنبعسرعةالعواملهذهكلتأثيراتتحمسب

.الحاسوب

علىالمقذوفةمفعولدراسةهي.الختاميةالمقذوفات

الحصولصعوبةوبسبب.لهالمحيطةالمساحةوعلىهدف

تطورتكماالختاميةالمقذوفاتتتطورلمالمعلوماتعلى

فيالحديثالتقدمولكن.والخارجيةالداخليةالمقذوفات

والتصوير(السينيةالأشعة)امشعمالالإشعاعيالتصوير

عنالمعرفةزيادةإلىأدىالعاليةالسرعةذيالضوئي

عنالهدفعلىينئالضررأنويمكن.الختاميةالمقذوفات

والتأثيروالناروالحرارةوالانفجاروالتصادمالشظاياطريق

وتعتمد.الإشعاعيوالنشاطالبكتريولوجيأوالكيميائي

الحالاتهذهمثلفيبالهدفالإضرارعلىالمقذوفةقابلية

وتركيبالمقدوفةوتركيبوالسرعةوالوزنالحجمبحعسب

.الهدف

يساعدخاصدراسيحقل.الشرعيالمقذوفاتعلم

.البنادقمنالمطلقةالرصاصاتتمييزعلىالشرطةرجل

المطلقة.الرصاصاتعلىمعينةعلامةالبندقيةوتترك

بندقيةتتركهاالتيتلكعنالعلاماتهذهوتختلف

لهذهنتيجة-المقذوفاتعلمخبراءويستطيع.أخرى

خروجليقررواالعلاماتهذهيفحصواأن-العملية

معينة.بنادقمنمعينةرصاصات

رصاصةأطلقتمعينةبندقيةكانتإذاعماللكشف

جسممناستخرجتأو،جريمةمسرحفيوجدت

تقارنثم،البندقيةمناختباررصاصةتطلقضحية

إذاليرىالمجهرتحتالطلقتينمنكلعلىاشتيالعلامة

متماثلتين.كانتا

.التلسكوبانظر:.المثراب

العلومالمدز(بم)تشكي!!الورلتقعددانو:.المثراص

المقص.)الطب(،والمسلمينالعربعند

-1176هـ،063-)572المقربابن

بنالمقرببنعلىالدينجمالأبوعبداللهأم(.232

الأعلامالشعراءمن.العيونيالربعيالمقرببنمنصور

الشعريةاللغةأخذتعصرفيفحولتهللشعرحفظواالذين

البحرانى،العيونيالمقرببابنعرف.وتضعفتهبطفيه

أمراءأسرةمنوهوبالأحساء.العيونبلدةإلىوينحسب

للهجرةالسادسالقرنأواخرفيعاش.العيونيينالأحساء

العباسيةالخلافةكانتحينبالأحساءالسابعالقرنوأوائل

خارجها.سلطانبغدادلخلفاءيبقولمأيامهاأواخرفي

منوغيرهابالبحرينمستقلةإماراتثممنفظهرت

الأقاليم.

اليدالبلادتلكوعشائرولأمرائهاالعيونيةللأصرةكان

التيودولتهمالقرامطةحركةعلىالقضاءفيالطولى

ابننجدولهذاهجر.عاصمتهاوجعلواالأحساءفىأقاموها

قضوأالذينأجدادهفعلهبماقصائدعدةفييفتخرالمقرب

:فيقول،الحركةهذهعلى

جماجمهملثظىمنالقرامطول

خدماالعلىبعدوغادرهمفلقا

شأنهمبالبحرينحلأنبعدمن

والحرمابالغاراتالشاموأرجفوا

وانتهكواالخمسالصلواتوأبطلوا

صنمامنهمونصواالصيامشهر

وانتدبتالإسلامعنحميناحتى

والظلماالكربتجلوفوارسمنا

الذيالاستقرارأسرتهمنينللماهـقربابنأنغير

وشواالذينحسادهحسدنباهتهعليهأثارتفقد،ينشده

الذي،عبداللهبنعليمنصورأبىالأميرلدىبه

وحين.السجنفىبهوزجوأموالهبساتينهعلىاستولى

إلىهـثم617عامالموصلإلىذهبلمسراحهاطلق

الشعرونظمهجر،إلىأخرىمرةبعدهاوعادبغداد،

الأميرالقطيفواليمدحثمماجد.بنمحمدالأميرفي

أيضا.محمدابن

دربةعنشعرهويكشف،مطبوعش!هـكبيرديوانله

منوالعلىينسجوهو،العربيالشعربأساليبوتمرسفنية

ولم،المتنبيوخاصة،العباسيالعصرشعراءمنالفحول

ألابتداءحيثمنالعربيةللقصيدةالنمطيالبناءيخالف

فيشعرهوأكثر.الرئيسىلالغرضوالانتهاءبالنسيب

فيقصائدوله.الإخوانوتقلبالزمانولثعكوىالمديح

البيت.الورثاءالراشدينوالخلفاءالنبويالمدح

-؟هـ،أ140؟)العباسأبو،المقري

بنيحىبنأحمدبنمحمدبنأحمدأم(.631

،المقريالتلمسانيمحمدبناليعيمشأبيبنعبداضحمن

ولدأندلسيمؤرخ.تلمسانقرىمنمقرةإلىنسبة

خطبهافكانفاسإلىانتقلبها،ونشأبالجزأئزبتلممسان

والشاممصرزارالأسفار،كثيروكانبها.والقاضي

انظر:.الطيبنفحبمؤلفهوأشتهر.مرةمنأكثروالحجاز

القافمياخبارفيالرياضأزهاروكتابه.الطيبنفح

حولهاحشدنواةعياضالقاضيمنفيهماتخذعيا

عصرهبأخباريكتفولم.والتاريخيةالأدبيةالمعلومات

لجيله.السابقةالأجيالأخباراستوعببل،ومصره



محمدبنعلي،المقريابن574

سلاسةشعرهوفيمجيدا.شماعراالمقريحانو

فيأضصرفاعلىوالقدرةالمبىبمتانةنثرهويمتاز.وعذوبة

اللفظ.استعمال

عمنالعفوفىالثناحسنمنها:أخرىمصنفاتوا!ه

سماهاأرجوزةوأسه،دمشقأخبارفىالنشقعرفبمجنى

وغيرها..السنةأهلعقائدفىالجنةإضاءة

؟هـ،553-؟)محمدبنعلي،المقريابن

الفزاريإبراهيملنمحمدبنعليأم(.951-

31عاوأصوليمالكيفقيه.اطقريلابنالمعروف،الغرلاطي

الحسنومنهما:عصرهعلماءشبارعناحلماأخذ.بالحديث

موسى،بنعياضأتحاضيارالباذش،وابنشرل!ابن

اسه،والتصنيفالتأليف!فيبارعاكان.عطيةابنوالقاضي

فضلفىالأولياءوسلوةالأصفياءنزهةمنها:شتىكتب

ماإيفساحفيالأفكارنتائجالأنبياء؟خاتمعلىالصلاة

تنبيهوالأسرار؟الغوامضمنالاقوالبمسائليتعلق

منهاالمبهماتوشرحوالفصولالمقدماتعلىالمتعلمين

خمسةوهو،أسفقهاأصولفيالحقائقمدارك،والأصول

حضير.وغيرهاجزءا،عشر

-1353هـ،837)755اليمنيالمقريابن

ل!صأبيبنإسياعي!!الدينشرفمحمدأبوأم(.433

عرف،شافعيفقيهأجمن،اأهلىمنالمقريعبداللهابن

عص!!ه،معلوصترأفيمشار!!احانوأضدقية!،وابالتحقيق

اشتغ!صاء.أ!دالقوةاشتهرشما،الأدبواأعقهباجيداعارفا

مدرسة.منأكثرفيبالتدريعه!

النوويأعتاباختصاروهوالطالبروفركتبهمن

الشافعى.الفقهفيالإرشادأيضاوله،الروضةالشافعي

.(م1441-5631هـ،548-667)يزيلمقرا

وجغرافيمؤرخعبدالقادر.بنعليبنأحمدالدينتقي

حارةإلىنسبةوالمقريزي،أسقاهرةباولدالأصللبناني

وبحبه،بدقةالتاريخبتدوينهاشعتهر،بعلبكفيالمقارزة

مجلدمائتىعلىتصانيفهزادت.توفيوبها،للقاهرة

فيعماوالإعرابالبيانبمالأقباطتاريخمنها:كبير،

ضهـةترجع.الكعبةبناءتاريخبمالاعرابمنمصرأرض

والاعتبارالمواعظحشابهإلىالجغرافيامجالفيالمقريزي

بخططال!صابهذااشعتهررقدوالآثار،الخططبذكر

ونيلهامصرأخبارتناوأحتأجزاح!!مبعةفيويقع،المقريزي

وأخبار،طالفسصاأوأخبارأهلها،وأجناسومدنهاوجمالها

الجبل،قلعةوالآثار،منلهمكانوماوخلفائهاالقاهرة

لالقاهرة،الأخرىاوالمنشآتالمساجدتاريخعنوتحدث

الكنائسوعددوالقبطاليهودتاريخعنتحدتكما

عنهانشأالتيالأسبابالمقريزيأ!تناووقد،الأديرةوا

يذكر.كتابهمنمختلفةمواضعفيمصرإقليمخراب

الكتب،منالنقلعلىكتابهإعدادفياعتمدأنهالمقريزي

منالرغموعلى.رآهلماوالمعاينةمشاصحهم!إليهاستمعوما

هـ،082سنةمنذمصنفهتدشينشيبدأاطقريزيأن

هـ،843سنةحتىإليهيضيفظ!أدهإلاأم417

قيئمالمقريزيكتابأنعلىأجاحثونأجفاوقد،أم943

جدا.

)الجغرافيا(.والمسلمينالعربعندالعلوم:أيضاانف!!

أمريكافيالمرتفعةالأرضاالعظيمالماءمقسم

عنالأطلسىللمحيطالمتدفقةاطياهتفصلىا!أجةأحشماا

التقس!يمخطأيضاويسمىأمحادئ،االمحيصأصالتدفقةأطياها

فىالماءمقسمويقع.القاريالفاصلالحطأرالقاري

ويعبر.كيالروجبالعلىصنداراطتحدةا!!لأياتا

ومونتاناوويوميئوإيداهوو!!لورادونيوم!صسيكو

بمرتفعاتيتصلكخداوفياجرتا.وأالبريطانيةوثوأ!مبيا

فيالقطبيوالصرفالهادئالمحيطلفصلاشتي،الأرض

ويمر،الشرقفيوالأطلسيأغطهبياالصرفعنالغر!

الومسطي.وأمريكاالم!صسيكخلالالعظيماالماءمقسم

.المياهتقسيمخطأيضا:انظر

هدالأحذيةامننوجم!ألمقس!تاحذاء!حداء.المقشلن،

الشماليةامريكاهنوديرتديهحطن،ثالخ!ناعهاملمس

جلودمنالمقسينأحذيةيصنعونأ!نوداكانوأصلا.

بأشعواكأولالخرزيزينونهاو،الأخرىوالحيواناتالغزلان

وكانت،كعوبالأحذيةالهذهيكنوأص!ا.الحادةالقنافذ

بينماالكعبإلىيصلمعظمهاو!!ان،المقاييسمحكمة

الركبة.إلىلتصلأخرىتمتد

فقدأيضا.الحذاءتفصيلإلىالمقسينمصطلحيشير

منواحدةقطعةمنتصنعالحقيقيةألمقسيناأحذيةكانت

قطعةتشكلبينما،جانبيهوالحذاءقاعدةتشكلالجلد،

الحديثةال!شحالفيأماالحذاء.قمةالسدادةتسمىتانية،

منواحدةقطعةمنثثرأأصلنع!في!صنالمقس!ت،الأحذية

.أطولوخدمةكبرأحمايةأصوصيروذأك،المادة

الحذاء.بمالأمريكيونالهنودأيضا:انظر

متصليننصلينأوشفرتينمنتت!ضنأداةالمقص

رافعةتعملشفرةوك!!.مزدوجةرافعةيشحلانببعضهما،

وأمسمارويمسك.الرافعةانظر:.الأولىاالدرجةمن

لهما.مشتركاارتكازمحورويعم!معابالشفرتينصامولة
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المقصاتأنواع

الحلاقمقراض

لتحرما!ه!مقرا

السترااص

الجاطةمقص!!

معاالمفتوحالمقصرمقبضيعلىبالضغطالشخصويقوم

قصها.المرادالمادةلجانبيالضغطويعرض

أنهماعلىوالمقراضالمقصإلىيشيرونالناسمنكثير

المقراضفإن،المعدنيةالأدواتتجارةفىلكن،واحدةآلة

51منأحصثرشفرتهطوليبلغالذيالمقصإلىبهيشار

أما،متساويتانحلقتانبهماغالباالمقصومقبضا.سم

تسمحالأخرىمنأوسعحلقةفلهاالمقاريضمعظم

في،القصبعمليةتقومالتيلليدالأربعالأصالغبدخول

حجميتراوح.الأخرىالحلقةفيالإبهاميدخلحين

الصغيرةالأظافرمقصاتدينوالمقاريضالمقصات

الخردةبقطعتقومبالكهرباء،تعملضخمةومقاريض

وأمقاريضأغولاذ.اصقلأفرانيناممبحجمإلىالمعدنية

وهيالمنشار،أسنانمثلشمفراتلهاالتخريممقصات

منتمنعهامدورةنتوءاتمنحافةالملابسعلىتضفي

التنسل.

الناستعلممنقصيرةفترةبعدالمقصاتتطورت

والقويةالحادةالمقصاتوتطورت،السكاكينصناعةكيفية

.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفي

ححماتنفيذفيفرنسافياممتخدمتقديمةآدةالممصلة

المقصلةأصبحت،أم297عامفي.الرأسبقطعالإعدام

الثورةخلالفرنسافيالإعداملتنفيذالرسميةالومميلة

الأداةعلى)جيلوت!ت(الفرنسيالاسمأطلقوقد.الفرنسية

أم(،481-1)738جيلوتينأغنيسجوزيفإلىنسبة

قدجيلوتينوكان.الثوريالمجلصفيعضواكانالذيمما

وأكثرأسرعبويقةبالموتعليهمالمحكومإعداماقترح

ال!لة.هذهطريقعنرحمة

وقد.القمةعندعارضةبينهماتربطقائمانللمقصلة

بينتجويففيمائ!حدذوالثقيلالفولاذمنسكينجهز

موضعه.فيالس!صينيبقيحبلهناككانوقد،القائمين

لأولامشحدامهاحيلوتينجوري!اغرسياالطمي!اقترح.الملقصلة

.أم297عاممرة

السكينكان،الحبليقطعالإعداممنفذكانوعندما

.بالإعدامعليهالمحكومرأسويقطعيسقط

كما.مشابهةأداةلديهمكانالفرسقدماءإنيقال

عاموفي.الرأسلقطعآلاتالأسكتلنديينوللإيطالي!تكان

استخدامبذلكمنهيةالإعدامعقوبةفرنساألغت،أم819

المقصلة.

ي!ال!سامسيةالمعمارية)العناصرالملسجدانظر:.المقصورة

المسجد(.عمارة

ا!قطاعي(بمالنظام)مبادئالإقطاعانو:الئاج.المقطع

ال!!ارولنحية(.)الإمبراطوريةالوسطىالعصور

الجزءنسبةت!ضنبحيثخطقسمةالدهييالممطع

إلىالأطولالقسملنسبةمساويةالأطولالقسمإليالكلي

كما.أ:30618.1:النسبةهذهتبلغأ،قصر.1أغسما

هذهعرضهإلىطولهنسبةتشبهالذيالمستطليسمى

مرلالذهبيالمستطيلأنويبدو.الذهبىالمستطيلالنسبة

المستطيلاتتظص.معروفغيرلسببغيرهمنأكثرللنظر

والمبانيوالتماثيلاللوحاتفىكثيراالذهبيةوالمقاطع

فىوالمقا!إلذهبيةالمستطيلاتدمجأضهروقد.المشهورة

فيأثينافيتشييدهتمالذي،البارثينونمثلالمبانيبعض

المهندسصممهااشتيوالمباني،الميلاديالخامسالقرن

.الميلاديالعشرينالقرنفيلوكوربوزييه،الفرنسي
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ي!ثمأ

ومقطعمستطي!!رسعماطريقةأإ،أعلاهالش!س!ثيشير

بأالمستقيماوننصصد،حبأالمرنمأولآنرسم.ذهبي

،خبم-مييحونبحيثيحتىأبنمدثمام،بنقطة

باآود.فيأأسذهبياالمستطهيليتشك!!ولذلك

أضقصةأعاأضعي!تالفرحارا!شعم!!،الذهبيالمقطعحسب

صا.ي-يفلحيثأي،على

اطوادتقص!إثفييستخدمحهازا!يالمفطع

تحتعرضيمقطعلشك!!رؤيتخايمكنحتى،رفيعبشكل

و!ص!تأحيخةاعليهتثبتحامما!ص!الجهازويت!صنالمجهر.

ملواسبومسمارأط!ص!تموجهوالحلاقةح!موسىحادة

الشريحة.لمممكبتعدي!!يقوم

المجهرية.العيناتتحفيرالمجهر،أيضا:ن!

موسيقبةقطعةالدراسيهالموسيقيةالمفطوعة

يدرسونأ!ذيناأ!لبة11ضدري!أخرض!!تبتقصيرة

ت!ضنقدوأمحر.اهذاشيمعينةتقميةلاحيةفيالموسيقى

اكمبرةأرالإيقاتحس!!أرالأصابعابعضتقويةمنهاالغاية

الو!عيقيةالمقطوعةتكتبو.أنحنياالإبدالتطويرأو

ومن.الجمي!الخاصلأسلوبهاتعزفل!يأيضاأ!درا!ميةا

تلكالدراسيةالموسيقيةعاتالمقصوأهذهأجم!ضمن

شريدريكالموأسدأجولندياالمو!ميقارأعدهاالتيعاتالمقصوأ

البيانو.علىلعزفهاشوبان

؟أهـ،42؟)عبدالله،المقفعابن

)دادويه(.المقفعلنعبداللهربه()روأبوعمروم(.75!

فيوأسد،أطهجرةأضانياالقرنفيال!صابأعلاممنفارسي

اغاهـممية.اأ!رتهبثقافةوتأثر،عربيةنشأةنشأولها،البصرة

أصإت.أغارسيةواأحرليةايتقنأطسان!!،اذويمنوكان

اصدوأ!ةاقياموعند،الأموياالعصرأواخرفيهبيرة!،لكاتبا

جعفرأبيالخليفة)عمعليلربعيسىاتصلالعبا!حية

أطهالعبدتسمىو،يديهعلىأسلمإنه:ويقالالمنصعور(،

زنديقا.كانبأنهاضمتهروقدمحمدبأبيوت!ض

متزن،المعرفةواسع،الملاحظةدقيقذكيأديبوهو

أعصصاوسردوالتحلي!أجحثافيلرع،أحكامهفي

إليناوصلماأشهرمن،كثيرةمؤلفاتله.الأمثالاوضرب

بمالصحابةرسالةالكبيربمالأدبالصغير،الأدبمنها:

اليتيمة.

أشعهرالفارمميةعنالمترجمود!كليلةكتابهيعدر

خطةفيالمقفعابنيذكرود!.كليلةالظر:.مؤأغاته

،يحكمونكيفالحكاميعلمأنمنهالعرض!أنأ!ضابا

المثلحولالكتابقصصوتدور.يطيعونثيفصوالرعية

...السلطانوطاعةالعشرةوحسنالصدثمث!!العليا

.الأمثالأ!اويضر!

فيذروةأسلوبوهوالممتنعبالسهلأسلوبهعر!

البلاعة.

أوليكونأنيحتملال!سلحةأقدممرواحدالمقلاع

تلكتفوقبقوةالحجارةمنقطعةلإأعاءتصميمهتمسا،

فيالمقلاعكان.والذراعأجدبابذأحمداأ!لإنسانيم!اكتي

مربوطا،الخامالحيوانجلدأوالجلدمنشريطاصورهاأقد

الشريطويوصبر.وتريحبلأطراشهمنطرفل!ول

الشخصويمسكالأشياء،امنغيرهاأوالحجر،مرأقصعة

المقاليعامستحدام!ىرعواا!لسصي!يةاا،لتماحمحة1فيالحجارةأطفال

المحتلة.احريحةاالأراصيافيالإسرائيليا،حتالأل1سلطاتأرعحتبمهارة
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بتدويمالمشغليقومذلكوبعدمعا.بالحبلينبتشغيلهالقائم

أجلمنالحبلطرفيأحديطلقثم،رأسهفوقالمقلاع

.بشدةالحجرقذف

الفلسطينيةألانتفاضةفيالحجارةأطفالبرعوقد

المقاليعاممتخدامفيام(879هـ،ا804في)بدأت

الأراضيفيالإسرائيليةالاحتلالسلطاتأزعجتبمهارة

محقوأ!فيالمزارعونأيضايستخدمهاكما.المحتلةالعربية

بمحاصيلهم.تضرالتىالطيورلتخويف

البليارجزرفييعيشكانالذيالقديمالشعباشتهر

المقاليع.استخدامفيبمهارتهالأبيفالمتوسطالبحرفي

مصمرجيوشمنلكل،عظيمةللمقالئفائدةوكان

الجنوداستخدمالوسطىالعصوروخلالوروما.واليونان

أحجارايقذفونوكانوا.العصيمنبقطعمربوطةمقاليع

.الحصونعلىضخمة

وأالمقذافمسمىالذراعالقصيرالمنجنيقعلىويطلق

منشعبةبكلمرنشريطبربط،صنعهويتم.المقلاع

المرنةالشرائطهذهوتوصيلالشك!!،الشوكيةالعصاشعب

أوالحجرمنقطعةإمابالجرابويوضعالجلد،منبجراب

اليدين،بأحدالشوكةإمساكويتم.صغيرةمعدنيةرصاصة

باليدالجراببجذبوسطهاالمرنةالشرائطجذبمع

.الاخرى

فيالمستخدمةالألمملحةمنالكرويةالقذائفوتعتبر

منكثيرةبلدانفي،الأطرافالمتراميةالمعشوشبةالسهول

الإسكيمو.شعوبتستخدمهاكما،الجنوبيةأمريكادول

ويتمالطينكراتأوالأحجارمنالكرويةالقذائفوتصنع

الأطرافربطويتمبقر.جلدأوحبلأطراففيربطها

للقذيفة.مقبضاتشكللكىتضفيرهايتمأومعا،الطليقة

.الحيواناتأحدباتجاهالكرويةالقذيفةبقذفالراميويقوم

!ميقانحولالحباللفعلى،الكراتأوالحجارةوتعمل

.ال!رضعلىبهوتلقي،الحيوان

.الأمريكيونالهنود:أيضاانظر

هـ،338-)278عليبنالحسن،مقلةابن

الحسينبنعليبنالحسنأبوعبداللهم(.198-949

أكتببأنهاشتهرمبدعبغداديخطاط،مقلةبابنالمعروف

المثل.بخطهوضرب،النسخوالدفاترقلمفىزمانهأهل

أبيهعنالخطأخذبخطاطيه،اششهروفنعلمابيتفيولد

فجودهالمحرر،الأحول،البربريإبراهيمبنإسمحاقوعن

نقلةينقلاهأنعليأبووأخوههوامشطاعحتىفيهوتعمق

فيها،منهماكلدورحولالمصادرتتفقلم.عظيمةفنية

ضمخصيتهعلىبظلالهاالسياسيةأخيهشهرةألقتوربما

علي.بنمحمد،مقلةابنانظر:.ودوره

الضياعوديوانالخاصةالضياعديوانعبداللهأبوقلد

الكتبمنهتنشأالذيالصغيرةالداروديوانالمستحدثة

أخيهوزارةأثناءهذاوكان،والنقلبالزياداتوالرصعائل

أيامفيأموالهوصودرتم(،829هـ،13)6باللهللمقتدر

قدرهحققدروهالذينحمدانبنيإلىانقطعثمالقاهر،

عدةفيها،كذلكوفرشهاجميلةواسعةدارفىينزلفكان

فييتمشىفكان،والأقلامللمحابرللنعمئومكانمجالس

ماوينسخالمجال!ه!أحدفىيقعدث!ا،صدرهضاقإذاالدار

يقعدثمالبستانجوأنبعلىويطوفينهضثمأ!هحلا

حمدانبنيخزائنجعلمماشعاء،مافينسخآخرمجلعرفي

بخطوطه.غنية

ونمسب،أخيهوبينبينهالمتقدمةالمصادرمنكثيرخلط

أبيإلىآخربعضفيونسبتعليأبيإلىأمورابعضها

الخطبتطويريتعلقمماوكثيرالشعرمنأبياتمنها،عبدالله

أنهاعنوانهافيوردوالقلماالخطفيورسالة،المنسوب

علىاتفقتالمصادرأنإلا.مقلةبنعليعبداللهأبيللوزير

زمانهما.فيأوقبلهمامثيللهماليسخطاطينكاناأنهما

العربي.الخط:أيضاان!

هـ،328-)272عليبنمحمد،مقلةابن

بنالحسينبنعليبنمحمدعليأبوم(.886049

الخطمهندسبأنهاششهركبير،بغداديخطاط.مقلة

الخطأخذ.بخطاطيهاشتهروفنعلمبيتفىولد.العربي

المحرر،الأحولالبربريإبراهيمبنإسحاقوعنأبيهعن

هوواستطاع،بهوالتعمقالدرايةمنعاليةدرجةوبلغ

تتفقلم-نوعيةفنيةنقلةينقلاهأنعبداللهأبووأخوه

منألفاإذ-فيهامنهماكلدورحولالتاريخيةالمصادر

الثلثهيأنوأعستة،وعشرينأربعةبلغتالتيالأقلام

وأ-هووهندس،والرقاعوالبديعوالمحققوالتوقيعوالريحان

أخقطةابنالعلاقةعلىمعتمداوأبعادهامقاسسها-أخوه

إليهاونمسبالدائرةلهذهقواالألففجعل،والدائرة

بهوالوصولالخطلضبطمعاييرووضعجميعا،الحروف

الخطفيالأولىالنقلةشمكلممامحكمةجماليةصيغإلى

التطوراتكلعليهبنيتألممالمماظلتوالتي،المنسوب

الجوهريحمادبنإسماعيلبعدهمنبرعوقد.اللاحقة

السمسمانيومحمدأسدبنومحمدأحمدبنومهلهل

ابنانظر:.البوابابنهلالبنعليالخلاقوالخطاط

.لبوابا

كاتبابدأهاكعصرهمضطربةحياةمقاسةابنعاش

فارسأعمالبعضخراجتولىثمينتع!خطهبسيطا

باللهالمقتدرالعبالصيالخليفةاستوزره.احوالهفتحسنت

واعتقله(م039هـ،13)8وعزله(م829هـ،613
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القاهرإلىالخلافةأصتآحتىشيرازإلىونفاهأصهأمواوصادر

ابنأنإلا.وا!متدعاهفاستوزرهم(329هـ،032)بالله

عنهوتوارىاغاهراعلىشتآمرالدوأ!ةأوضاخترضهلممقلة

أطهبااشاضيتوشرخلعحتىم(339هـ،)321

لنالمظفرعليهتآمرانإلىفاستوزرهم(349هـ،)322

أ!زارةامروخلععليهفقبضم(369هـ،32)4ياقوت

رائقىتمحمدامعتولىحتىداردفيفجلصروغرموغذب

الذياضيأاعندمقلةابربهشسعىالأمور.امقاليدعلى

يمينهافقصعوأرائة!النإلىوسلمهاعتقلهحتىالأجابةلاأمله

إفيأغهـل!ااويشدبيسراهي!صتبفكانم(،389هـ،)326

دربوأصابهمحبسهفياصسانهقطعثما،وي!صبسماعده

ابيهـليدهمنألماءايحدبسحنهفي!!انيبرأ(.لا)مرضر

ليتشىشدئنبشآفيهودصنتوفيحتىوفمهاليسرى

شاىراونجارعاثاتاحان.جتهزوبيتفيفدفنونبعث!،الله

مرت!ت.أغرآناخصأوا،واالحطعلمافيرسالةلهمجيدا،

العربي.الخطأيضا:انف!!

أ!دواءاهذاويخلصأغيء.اأخحفيزلستعملدواءا!ى

المقيئاتتسب!تهيجها.اشتيا،غذيةواالسموممنالمعدة

وتسببأطعدةواالحلقنةب!إتهيج-أ:بويقت!تأغيءا

فيدالموجوأغيءامركزتثير2الفع!!.لردةنتيجةالقيء

أ!صبيةااصدفعاتاتنبهحيثالدماع،أسفلالنخاع

اطعدةاجداروا!صكأالحجابرالبطرجدارعضلات

الحارخ.إلىالمعدةمحتوىيدفعمماللتقلصر،وتستثيرها

ا،الثميىإنإذ؟ذأ!كشياكترياقعنأطقيئاويختلفص

اهـقيئءإعصخاينبغىولاأ!لسما.أضارةاأ،ثار1إيقافيستطجع

أصمحماأوالنفطهيةالمنتجاتأحديتناولالذيللمريض!

أعاوية.اأ!عوداامثلللتآكلىالمسب!

والمقاييس.الأوزانانظر:.المقياس

.الارتفاعلقياسرحساسجهازالار!اعمقياس

.الطائرةفيواسعنطاقعلىالارتفاعمقاصعرتستخدم

متسلقوأيضايستخدمهاو

أعلماء.ارأسماحونزاأ!الجبا

رئيسياننوعانهناك

مقاييصر:الارلفاعلمقاييس

ا!مغص!إ،االارتفاخ

.شاداريالارتفاعاومقاييصر

أ!غص!!االارتفاعومقاييس

موحدةقياسيةتجهيزات

صما.أ!هائراتاحطعلى

الار!اعهـاسأيضاأطائراتابعفرتحملى

رادارية.ارشفاعمقاسسر

المعدنية.البارومتراتأ!همغص!إيماا،رقنهـاع1مقا+!تشبه"

سطحمستوىفوقأ!ائرةاارتفاعمدىتحدداكتىوهي

شناقص.للأرضالجويالغلافضغطبقيالروذأسكالبحر،

مقاييس.الارتفاعازدادكلطلالأرضالجويأ!لافاضغصا

الطائرةبينالمساشةتستشعرإل!صرونيةأحهزةالراداريةالارتفا

المطلولةالزمنيةالمدةلقياسالأجهزةاهذهتقوم.الأرضوا

ثانية.والعودةالأرضاإلىالطائرةمنالىاديويةالإشارةا!الأنتقا

لبارومتر.ا:أيضاانف!!

عمقلقياسأصسفنافيتستخدما،آالأعكماقمقداس

يرتدلكيأطياهاألسفلإلىتصوأ!لإرسايعم!ر،الياه

المياهعمققياسالملاحونويستطيع.الأعماثاصصداه

الصوتإليهيحتاجالذيالوشتبقياسالسفينةأسفل

ويمكن.معروفةالماءفيالصوتسرعةإنحيثليرتد،

السبر)وتسمىالنوعهذامنالأصواتاصعدىتسحيل

البحرية.الرحلةطوالأصوتى(ا

الةالأعماقمقياس

سصاتترلمطحرية

إلىالسفينةسصوتجة

لتحديدالسحر؟تاع

وبم!صالماء.عحق

الأعماقامقياسمتالعة

سطحعلى!سحلعلى

احسفينة.ا
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تحتمذبذب:جزءينعلىال!عماقمقياسويحتوي

صدىيضخم.الصدىومستقبل،الصوتينتجبحري

منبالقربومسجلأعماقمؤشرإلىويبثالصوت

مقياسعلىالاعتمادمدىويتوقف.اسمفينةربانمنصة

والحرارةالعمقبينهامنالعواملمنعددعلىالأعماق

الماء.ملوحةودرجة

.السونار:أيضاانظر

لإعطاءالموجاتتداخلتستخدمآدةالتداخلمقياس

قصيرةمسافاتقياسالتداخللمقياسيمكن.دقيقةقياسات

.الأخرىخصائصهاأوالمادةكثافةفىتغيراتأوجدا،

الراديو،بموجاتأوبالفموءالتداخلمقاييسمعظموتعمل

الضوءموجاتتستخدمالشائعةالأنواعبعضأنإلا

التداخلمقاييسرئيسيةبصورةالمقالةهذهوتتناول.المرئي

التداخلمقاييص!عنمعلوماتعلىوللحصول.الضوئى

المرعحد.؟اللاسلكيالتلسكوبانظر:الراديو،لموجات

الضوءحزمةالبسيطالضوئيأضداخلامقياسيقسم

المعادالحزموتحدث.ثانيةويجمعهاأكثرأوحزمتينإلى

مكونةآخر،جسمأيعلىأوأسثساشةاعلىلمعاناجمعها

لمعرفة(.والمعتمةالمضيئةالخطوطمن)سلسلةتداخلنمط

التداخل.انظر:،التداخلأنماطظهورأممباب

التيالمساراتفيفروقاتأيالتداخ!!نمطويبين

الفروقاتهذهالعلماءويحلل.ضوئيتانحزمتانتتخذها

مرأةمنالحزمتينإحدىتنعكسفقد.قياساتهملتحديد

إلاالأخرىالحزمةتنعك!رلابينماملاستها،قياسيجري

مثلالاختبار،تحتالمرآةفيشائبةوأيملساء.مراةمن

نمطفيتشوهعنهاينتج،مجهريوادأومجهريجبل

التداخل.

التغيراتمراقبةالتداخلمقاييسبعضوتستطيع

ويمكنها.لهبداخلوالكثافةالحرارةدرجاتفيالسريعة

الثانيةفيالنباتنموحجممثلالدقيقةالمسافاتقياسأيضا

.الواحدة

القرنأوائلفييونجتوماسالإنجليزيالعالمتمكنوقد

للضوءالموجيةالطبيعةتوضيحمن،الميلاديالتامععشر

العالمااخترعأم،881عاموفي.التداخلمبدأباستخدام

لقياستداخلمقياسمايكلسنأبراهامألبرتالأمريكي

.الارضحركة

.أبراهامألبرت،مايكلسنالف!وء،أيضا:انظر

التيالهواءكميةدقياسأداةالثنفسمقداس

التنفسمقياسالأطباءيستخدم.الشخصيتنفسها

وتقييمالتنفسيةألاضطراباتبعضلتشخيصأسالمما

العلاخ.

إحداهماأسطهوانتينمنالعاديالتنفسمقياسويتكون

أحدفيمفتوحتانوكلتاهمابالماء،والأخرىبالهواءمملوءة

ترتبطوالتيبالهواء،المليئةالأسطوانةوتطفو.طرفيهما

يقيصالتنفسمقياس

يتسفسعدما.الرئة!معة

)إلىالأدبو!فيالمريض

الأسطواسةترتفعاليسار(

حر!صةوتوصحوتعطهحه!.

المريضقدرةالأسطوا!ة

والزفير،الشهيهق!على

علىالحتائجوتسجل

ممير(.)أعلىورت
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الملوءةالأسطوانةفيأسفلإلىالمفتوحوطرفها،ا!بأثقا

بالماء.

منيمتدأنبوبداخلالفمطرية!عنالمريضتحنفص

كمية!انالزفير،الشخصيطلة!وعندماالهواء.أسطوانة

الماح!.فيالأسطوانةوترتفعتزدادالأسمطوالةهذهفيالهواء

منيحرجأ!واءافإنأحثعهيقابعمليةالمريضيقوموعندما

الهواءأسطهوانةحركاتوتزودالماء.فيفتغطسالأمعطوانة

منقصاصةعلىوتسج!!المتنفسالهواءلحجمبمقياس

مقاييسوتبين)!عبايروجرام(.التنفسمخططتسمىالورق

ورقةأوعرضشعاشةعلىالنتابفوراالإلكترونيةالتنفص!

مطبوعة.

قدالتياشئةسعةفيأضغيراتاالتنفصرمقياسيقيسو

والاورامفالالتهابات.متنوعةاباتاضم!إوجودعلىتدل

حصذأسكأضفسامقياسويقيس.الرئتينمععةتقللمثلا،

وتضيق.الرئت!تمرأ!واءابهاويخرحيدخ!!التيالسرعة

بذأنوأعواء.امجرىأعصباتاوالتهابالرلومثلأمراصت

الهواء.تدفقنسبةمنتقلل

الهيدرومترأوللسوائلالنوعيالتفلمقياس

علىتصميمهويعتمد.أصسوائ!اكتافةأضحديدتستخدمأداة

ماسائلفيجسمأيوضعإنتقولأضياأرخميدسلظرية

وزنيساويأصزنافيالنقصوأنوزنا،أخف!يجعله

إزاحته.تمتالذيالسائل

شك!علىعادةللسوائلالنوعيالثق!!مقياسويكون

فيبال!صام!!غمسهيتمر.أغاعافيثقلبهزجاجيأنبوب

مقارلةقتمر.أسمائ!!اأ!ذاأصوعيأالثقلقياسبغرضالسائل

الآخرالجانبعلىبميزانالثقلأجهإينغمصالذيالمستوى

سم6بمقدارانغمسقدالمقياسأنولنفرض.ألمقياسامن

وغاصآخر!عائلفيوضعهتمثمالماء،فيوضر!عندما

لقسمة6الثانيالسائلكثاهشةتححسب.سم8بمقدارالمقياس

مقارنةوعندالاء.كثافةقدرمرة.75،أيبم8على

لها،النوعيالثقلقياسمطلوبمعروشةلسوائلكثافات

معا.الممزوجةالسوائلكمياتتحديديمكن

وأحد.النوعيالثقلمقاييسمنكثيرةأنواعوهساك

اختسارشييستخدمو،اللبنمقياسويسمىالمقاليس،هده

الكحوليةمقياسيحسمىآخرنوعوهناك.اللبننقاء

قوةفحصريتمكما.ال!حوأجةباتالمشرولفحصريستخدم

خلالمنالسفنغلاياتشىدالموجوالملحيالمحلول

الملوح!.مقياسيسمىمقياس

للسوائلأسنوعياأضق!!امقالش!منآخرنوعوهناك

مقياسويسمى،الخزنبطارياتلفحصهرخصعيصايصنع

أجطاريات.افيالحمضكميةلتحديدويستخدم،الحمضية

مستمرلس!،!اليارات!يكاسكيويستحدمهالنوعىالثقلمقياس

رية.المصاأفيالحمصكحيةأعمياسر

السائلكثافةزيادةعلىالبطاريةفيالحمضتر!-كأويع!!

البطارية.فط

الكثافة.أيضا:الظر

الإشعاعانو:.الإشعاعيةالجرعاتمقياس

الكهربائى.الكشافا!شاع(،امر)الححاية

لش!سلتستخدمحسا!عةأداةا!ديالمثياس

وقيامعها.،الصغيرةال!ئهردائيةالتياراتعنللكشف!رئيسي

يقولالذيالمبدأأسماسعلىالمقاييسهذهمعظموتعمل

حقلوجودمعالأسلاكعبرالمارالكهرلائيالتياربأد

السلك.علىقوةينتجمغنطيسي

فيالصفريكونتدريجالنموذجيالجلفانيوللمقياس

وله.الجانبينكلاعلىمنتظمةرقميةوفواصل،مركزه

علىالمؤشرويبقىالضوء.منضععاعأوكالإبرةمؤشر

فيالتيارولجعل.!هربائيتيارخلاأسهيمرلمماالصفر،

الصعفر.نقطةمنجانبإلىيتحركالمؤلثرواحداتجاه

مدىإلىالتدريجعلىالمؤشريتحركالتيارقويوكلما
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أوكالأمبيرمقننةتياربوحداتالميزانيعيروعندماأبعد.

قوة)مقياسأميترمليأوأميترتدعىالالةفإنأمبير،الملى

الأميتر.انظر:أمبير(.المليأوبالأمبيرالكوبائيالتيار

مقياسهوشيوعاالمستخدمةالجلفنةمقاسسوأكثر

أسلاكمنملفاالآلةهذهوتستخدم.الجلفافىدارسنفال

سلكعبرالتيارويمر.دائممغنطسقطيبينمعلقةدقيقة

شحبيهسلكعبرويخرج،الملفباعلىمتصلصغيرفلزي

السلكفإنالتيار،مروروبدون.الملفبأسفلمتصلباللولب

وعندماموصإلصفر.فيالملفعلىيبقيباللولبالشبيه

ويتعامل.الملففيمغنطيسيمجالينشأالتيارإدخاليتم

يدور.الملفجاعلأ،الدائمالمغنطيسيالمجالمعالمجالهذأ

دقيقةإبرةتوجدالجلفانيةدأرسنفالمقاسسبعضوفي

المقاييسبعضوفيكمؤشر.لتعملالمتحركبالملفمتصلة

المرآةفإنوبالتالى،بالملفمتصلةصغيرةمرآةتوجدالأخرى

التدريج.عنمبتعدايتحركالذيالضوءشعاعتعكص!

هانزكريستيانالدنماركيوالكيميائيالفيزيائيبحث

عامالمغنطيسيةالإبرعلىالكهربائيةالتياراتتأثيرأورستد،

الألمانيالفيزيائيصممأيضا،أم082عامفيو.أم082

جلفانيمقياسأولشويقر،كريستوفرسالوموجون

الأعضاءوظائفعالمحققأم،882عاموفي.بسيط

أداءفىمتميزأتحسينادارلممنفال،أر!مينجاكالفرنسي

المقاييسأنواعأكثرباسمهوسميت.الجلفانيالمقياس

شيوعا.الجلفانية

مقياساللورد،،كلفين،الكهرومغنطيسية:أيضاأنظر

.مقياس،الفولت،ويتستونقنطرةالجهد،فرق

!!،الضعيفةال!ربائيةالتياراتواتجاهقوةيقيصالجلفانىالملقياس

السمجطة.الكهربائيةالحلاياع!الناتحةتلك

.الحرارةدرجةالترمومتر؟انظر:الحرار؟.مقياس

النوعيالثقلمقياسانظر:.الحمضيةمقياس

للسوائل.

لتحديدتستخدمأداةالنسبلةالرطوبةمثداس

فيالماءبخاركميةهيالنسبيةوالرطوبة.النسبيةالرطوبة

درجةتحطالهواءلتشبعالمطلوبةبالكميةمقارنةالهواء

شيوعاالنسبيةالرطوبةمقاسسأنواعوأكثرنفسها.الحرارة

.الشعريالنسبيةالرطوبهومقياسالرطوبةمقياس

فىمركبينترمومترينمنيتكون.الرطوبةمقياس

مقياساسمعليهيطلقللرطوبةمقياسوهناك.نفسهالإطار

تدويرهيمكنإطارذووهوالتدويميأوالخذروفيالرطوبة

مغطاةالترمومترينأحدفيالبصيلةوتكونباليد.الهواءفي

ويعرفبالماء.ومبتلالإغلاقمحكمالموسلينمنبكيص!

النوعأماالمخفملة.البميلةترمومترباسمالترمومترهذا

النسبيةالرطوبةومقياس.الجافةالبصيلةترمومترفهوالاخر

درجةالجافةالبصيلةتبينكما،البصيلاتلتهويةيدار

تحديدعلىالخضلةالبصيلةتساعدبينماالهواء.حرارة

النسبية.الرطوبة

الهواء،فيالخذروفىالرطوبةمقياسيدوروعندما

تبريدعلىالمتبخرالماءويعمل.الموسلينمنالماءيتبخر

علىيحدثالذيالتبريدمقدارولمجوقفالخضلة،البصيلة

ممرعةزادت،الرطوبةانخفضتوكلما.النسجيةالرطوبة

البصيلة،برودةزادتوكلما.المولمملينمنالماءتبخر

التبريد.عمليةوإبطاءالتبخرقلةفيالعاليةالرطوبةتسببت

عنتقلنسبيةرطوبةعلىيحتويالذيالهواءوفى

منأقلحرارةدرجةالخضلةالبصيلةتسجل%أ..

يعرفالحرأرةدرجةفيالاختلافوهذا.الجافةالبصيلة

يمكنخاصجدولوهناك.الخفملةالبصيلةهبوطباسم

نسبية.رطوبةإلىالخضلةالبصيلةهبوطلتحوي!اممتخدامه

أجهزةمنجدادقيقنوع.للرطوبةآسمنمقياس

أممميةاتسحبداخليةمروحةذوالنسبيةالرطوبةقياس

يمسكان،ثابتينفلزيينأنبوبينخلالمنالهواءمنالمناسبة

والجافة.الخضلةالبصيلةبترمومتري

النوعهذايستخدم.الشعريالنسبيةالرطوبةمقياس

ويزيد.النسبيةالرطوبةلاختبارالإنسانشعرمنحزمة

تثبيتويتمالهواء.منالرطوبةتمتصعندماالشعرةطول

برافعةالاخرالطرفلتصلبينماالشعر،حزمةطرفيأحد

عملتوكلما.التدريجمقياسلوحةعلىمؤشراتحرك

الرافعةحركتتقصيرهاأوالشعرةتطويلعلىالرطوبة

النسبيةالرطوبةليبين،التدريجمقياسعلىالمؤشر
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حا!ةنصيلةترمومتر

)رطيه(محصلة!كحيلةترمومتر

المرسليرمم!!؟!

المسيةالرطولةتدريم

ا

الإلسادشر

مقياسواليم!!(،)إلىالتدويمي،أوالخذروفىالنشةالرطوبةمقيالرتشماراعواء.ا!يلةطو11صميةتاتيصالنشيةالرطوبةمقاييس

منمضنوعكيصالترمومترينهديرأحد!عيلةيعصيرترمومترينع!إرطوسةامقيالمرويحتوياجسار(.ا)إلى،الثعريالنسبيةالرطوبة

الفرقوتححول.الحافةالسصيلةم!الحثاضاأكثرحرارةدرحةالخضلةاجصيلةامشئتسح!عيرهواءفيطولة11!قيا!!دوراروعدايرسلير.

الرطوبةلقباسالإنسانشععرمرحزمةاحتمعريااحسبيةااشطولةمقياسويستخدملياكأ.حصالوساطةسسيةرطولةإلىالحرارددرحةفي

المزشريجع!!مماالشعرطولالىرطوبةتعيرر.احمسيةاأصوسةالرعليهايسط!لوحةع!مؤشراتحركسا!عة،الحرمةححدهطرشأحدوتحصل.الممسية

اللوحة.ع!تححرك

سائ!رهناك.النسبيةالرطوبةلقياسأخرىأجهزة

مقياس.فهناك،أضسبيةااشطوبةلقياسمختلفةأخرى

مادةيستخدمأسذياالامتصاصيالنسبيةالرطوبة

المادةهذهوتصبحالهواء.منالماءبخارتمتصكيميائية

فيالفرقيقاسثم.الرطولةتمتصعندماأثقلالكيمياثية

مقياسأيضاوهناك.السمبيةالرطولةأخحديدالوزن

وأالكربونيستحدمالذيالكهربائىالنسبيةالرطوبة

أس!!رلائيةامقاومتهاتستجيبأضياالأخرىالموادبعض

لنفطةالنسبيةالرطوبةمقياسأما.انرطوبةفيللتغيرات

ي!صناكتيالحرارةدرجةأيبمالندىنقطةفيقيعمرالندى

انض!إ:.%أ..قدرهانسبيةبرطوبةمشبعاأ!واءافيها

اللامعالنسبيةالرطوبةمقياسسطحيبردثم.الندىنقطة

يتكونالتيالحرارةدرجةتقاسثم.المدىيظهرحتى

سطهحعلىيوضعخاصبجهازودلك،الندىعندها

.المقياس

الرطوبة.:أيضاال!

)اسم!!تاهـالففاءرحلات:انضأ.الزلازلمقياس

مرسمةالزالارل(،مواقعوتحديدزشيا!!)تسحي!!الزلزالالقمر(بم

.لزلازلا

أيأو،سيارةسرعةيب!تجهازالسرعلأمقياس

فيبال!جلومتراتاكسرعةالمقياسيب!توقد.أحرىمركبة

كليهما.أوالساعةفيالأميالداأو،الساعة

الآليهالمقاليس-أ:السرعةمقاييمم!مننوعانوهناك

السرسةالاليالمقياسيبك!ت.الإلكضرونيةالمقاييس2

مقاييسمنالنوعهذاويعم!!ومؤشر.مدرجقرصبو!ماطة

داضتروسبمجموعةمتص!!مرنإدارةبعموداخسرعة

تتحركوعندما.الحركةناقلانظر:.المركبةحركةناق!

ويتصل.السرعةناقلداخلقلباسالتروتحركالمركبة

ألحمطوانةمنبالقربيقعثابتبمغنطيسمباشعرةأ!لبا

جطلأالدوارالمغنطيسويكون.السرعةغطاءتسمىفلزية

بهالمتصملوالمؤشصانسرعةغطاءيجذبدائريا،أمصصيسيا

المغنطسي.المجالفيهيدورالذينفسهالاتجاهفي

غطاءاستقرارعلىيحافظثععريزنجركوهناك

الذيالمكانفيالسرعةغطاءفوقالمؤشرويستقر.السرعة

وعندماالدوار.المغنطيسقوةالشعريالزنجركشيهيوازن

السرعةلغطاءجذبهمنالمغنطيسيزيد،المركبةسرعةتزداد

ة!ف!الىفيأمطأكبر.سرعةالسرعةمقياسفيسجل

إلىبهعائداالمؤشريجذب،الشعريالزنبركفإن،المركبة

الصفر.
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بثوحدةمنالإلكترونيالسرعةمقياسشكون

تتصعل.قياسيةأورقميةولوحةإشارةومكيفالممصرعة

وأبصريةإشارةوترسلالحركةبناقلالسرعةبثوحدة

معظموشي.الإشارةلمكيفمغنطسيةأوكهربائية

سرعةحسبتختلفنبضاتالإشعارةفإن،الأحوال

إلىويرسلهاالإشارة،الإشارةمكيفويترجم.المركبة

المركبة.سرعةتبينالتىالإلكترونيةاللو-حة

تسجلا!لسافاتعدادتسمى)أداة(نبيطةوهناك

عداداتمعظم.السيارةتجتازهاالتيالكاملة،فةالمس

التيالمسافةيسجلجهاز)وهورحلةعدادبهاعةالسم

هذاإيقافإعادةويمكن(.الرحلةفىالسيارةاكأإزتها

الصناعويصمم.رحلةكلبدايةفيصفرعلىالجههـهاز

لعموددورةألفكلتسجلبحيث،السرعةمقاييس

عدادعلىواحداميلاأوواحدا،متراكيلواللدنالحركة

عدديعادل،الإلكترونيةالسرعةمقاييسوفى.المسافات

واحدا.ميلاأوواحدامتراكيلوالنبضاتمنمحدد

عددتحول،الإلكترونيةالمسافاتعداداتفإنوههـ!ذا

التيالإجماليةالمسافةإلىالسرعةبثوحدةمنالنبثنمات

المركبة.قطرتها

الخطى.عدادالتاكوميتربمأيضا:انظر

السرعهأممطوانةمعنفجحر!ءجه!حكم(ه

لولبىترسج!!

قلى!ئرخ-ح؟حخ7كا--القرصوا-حهة

!؟ذغلح!-ب!!!ن--بزالمد،رخ

كاطيرذيخكالأث7،ث؟ب-ئج-1!!+--خ3ر!+بخر

ر-أر-تم!+!كاخ!شعريرترك

كل!مم!!حعصحر

.لروسء+4لملم39)-

"إ----س-*!3*كا"ولمم!ءس!حملأص!

ص

ممس

الحركلآناقلم!حرنعمودالمساداثعد.اد

تديرأحسيارةاتتحركعدما.السيارةسرعةيوضحالسرعةمقياس

الإدارةعمودداخلالقلبويدير.المرنالحركةلاقلداحلالتروس

المعسطيصويدير.بهالمتصلاررائماالمعسطيسبتدويرالقلبيقوم.اللدر

ويتوق!.المدرحالقرحك!واجهةفيالوحودسوالمؤشرالسرعةعطاء

عدادويوصح.المعنطيسقوةالتسعريالزنبركيواردعندمامرالمؤس

قطعها.تمالتيالمسافةإجماليالمسافات

السفينة.سرعةتقي!أداةالسفنسرعةمقياس

الحديثة:اسمفنفىالمستخدمةالسرعةقياسأجهزةوتشمل

السرعةمقياس2-(الدوران)مقياسالتاكوميتر-أ

نبائط-4السكونيبيتومقياس3-لدوبلرالسوناري

ال!لحترونية.الملاحة)أجهزة(

رفاصلفاتعددلتحديدا!شخدامهيمكنالتاكوميتر.

سرعةترتبطمافكثيرا(.دقيقةكلالفةالدقيقةفيالسفينه

الدقيقةفىالرفاصلفاتبعددمباشراارتباطااسحفينة

منالسفينةسرعةحسابالمرءيستطيعولذلك،الواحدة

هذهدقةمدىول!ش.الدقيقةفياللفاتعددخلال

ح!ولةوبوزن،الجويةأسةبالحاكبيراتأثراتتأثر،الطريقة

الصغيرةالمحاراتأو،البحريةالطحالبوبتراكم،السفينة

للسفينة.السفليالجانبعلىالبرنقيلالمسماة

يستخدممافغالباالأصغر،والسفناليخوتعلىأما

عدادويحدد.السرعةدقياسالعقدعداديسمىجهاز

تحديفعجلةلفاتبعددالسفينةقطعتهاالتىالمسافةالعقد

حسابيمكنثمومن،السفينةجسمعلىمثبتةصغيرة

الزمنعلىالمقطوعةالمسافةبقسمةالسفينةسرعة

المسافة.هذهلقطع،المستغرق

لقياسيستخدملدوبلر.السوناريالسرعةمقياس

ترسلالتيالصوتيةالموجاتترددفييحدثالذيالتغير

التغيرهذاويحدث.المحيطقاح!منتنعكعرتم،السفينةمن

السفينة.لحركةنتيجةدوبلرتأثيريسمىماأوالتردد،في

تأثير.دوبلر،:نظرا

أماالماء.ضغطبتأثيريعملوهو.السكونىبيتومقياس

شبتالذيفهوالسكونيبيتومقياسفيالرئيسيالجزء

جانبية،فتحةبيتوأنبوببأسفلوتوجد.السفينةقاعأسفل

أخرأنبوبيوجدكما.السفينةلمقدمةمواجهةتكون

السفينة.جانبيتواجهفتحاتوبهبيتو،بأنبوبيحيط

ضغطيكون،سكونحالةفيالسفينةتكونوعندما

به،المحيطوالأنبوببيتوأنبوبفتحاتعلىمتساوياالماء

السفينة،تتحركوعندما.الساكنبالضغطمايعرفوهو

بيتو-أنبوبفتحةعلىالماءضغطزيادةإلىسرعتهاتؤدي

الحركسالضغطباسمالزائدالضغطهذاويعرف

اتربمفالأنبوبفتحاتتبقىبينماالديناميكى

السفينةمقعلىالأجهزةفتقومفقط،الساكنالضغط

السرعةلتحديدالانبوبينب!تالضغطفروقبقياس

والمسافة.

هذهتسجل.الإلكترونيةالملاحة)أجهزة(نبائط

لإرسالثابتبجهازقياساوسرعتهاالسفينةمسارالنبائط

)الملاحةلوراننظاميقتضي،المثالسبيلفعلى.الإشارات

البحرفيلممفينةإلىراديويةإشاراتإرسال(المدىبعيدة
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لدوبلر

التقسيةهذهوتستحدمإلكتروليا.اكسرعةتقيسالملاحةمحال!يحديتةتقحيةلدوبلر.السوناريالسرعةمقيالر

المحيط،قاعم!ترتدالتىالصوتيةامرحاتفيأضعيراقياسطريقع!السفيةسرعةلقياسرا!وتيةادوبلرموحات

دوبلر.بتأتيريعر!أ!ياو

احححميحةا!يراتحاد

عة-اضسقاص

حارحةبيةصهموحة

صر،!مرحي\

شمدىأب-

حة-حا،حموتةموحة

حؤلم،طو!!!بم

والأخرىالرئيسيةبالمحطةإحداهماتعرفمحطت!تمن

الفترةبقياس!بالسفينةالامشقبالجهازفيقومالتمابعة،بالمحطة

أغارقاوهذا.تالمحمت!أمنالمستقبلةالإشاراتبينالزمنية

لورانخطمنالسفيحةموقعيحددالذيهوالزمنفي

السفينةموقعتحديدويمحن.الخريطهة!لىالموا!لتحديد

لتحديدأضانيالورادخطباستخدامالخطهذاعلىبدقة

بينالزمنيالفارقبقياسالحطهذاويحدد.المواقع

الحطويتقاطع.التابعةوالمحطةالرئيسيةالمحطةمنالإشارات

ومن.أصسفينةاموقعبذلكمحددا،الأولامإلخطالثاني

ممعرفةلموقعهاقراءلينبأخذالسفينةسرعةتحديدالممكن

القراءتين.ب!تالزمنيةالفترة

علىاشتملت.الماضىفىالسفنسرعةمقاييس

أ!حاالرقاقةمقياسكان.الخلفىوالمقياسالرقاقةمقياس

خلفالماءفيأجحارايلقيه،دائرةربعشك!!علىرقيقا

عنهايفكبكرةعلىملفوفبحبلمربوطافكا!السفيمة،

سرعةتحديديستطيعأجحاراوكان.السفينةتحركمع

محدد.وقتفيانحلالذيالحبلطولبملاحظةالسفينة

أذرعذيدوارعلىيشتملف!صان،الخلفيا!قياس!أما

ويتص!!الماء.فيلهالسفينةسحبمعيدورتجعله،حلزونية

البحارعلىوكان.المقطوعةالمسافةيب!تبمسجلالدوار

سرعةلتحديدبينهما،اشمنيةأعترةامعرفةمعقراءتينأخذ

البشملة.،العقدة:انظر.السفينة

الفدكيونيستخدمهاأداةالسطوعشدةمقياس

وتسمىالفضاء.فيالمضيئةالأجساملممطوعدرجةلقياس

سطوعاأكثركوكبأونجمكانوكلماالقدر.أيضا

شدةمقياسويقومأقل.سطوعهشدةرقمكانولمعانا

الفلكعالمبهقامالذيالعملأساسعلىالسطوع

صنف..مأق05عامحواليففي.هيبارخوسالإغريقي

أكثروسمىسطوعها.درجةحمسبالنحومهيبارخوس

درجةفييليهوالذي،الأولالسطوعنجوممعطوعاالنجوم

النجومأقلإلىنزولأوهكذاالثاليالسطوعنجومالسطهوع

.السادسالسطوعنجومسماهاواشتيسطوعا،

السطوعمستوىمنالنجومأنالعلماءوجدبعدوشيما

مستوىمنالنجومسطهوعهافيتفوقكانت،الأول

يجعلنظاماوأقروا.ضعفمائةبمقدار،السادسالسطوع

فيمباشمرةيليهالذيالنجميفوق،مستوىأيمنالنجم

!ذاتوسئتموقدتقريبا.ونصفمرتينبمقدارالسطوع

لأنوذلك،سالبةومستوياتالصفرمستوىإلىالمقياس

الصطوعنجوممنسطوعاأكثروالكواكبالنجومبعض

.27مقدارهاسعطوعشدةلهامثلافالشمس.الأول

السطوعشدةإدىعموماالسطوعشدةتعبيرويشير

يبدوكمانجمولمعانسطوعأوأظاهري(ا)القدرالظاهري

يستخدمالحقيقيالسطوعشدةولمقارنة.الأرضمن

ممطوعشدةمقداريبينأسذيوا،المطلقالسطوعالفلكيون



،الأرضمننفسهاالمسافةعلىجميعهاكانتلو،النجوم

ستكونالمسافةتلكوعند.ضوئيةمشة6.32وهمب

الخامس.السطوعمستوىفيالشمس

النجمة.،اليمانيةالشعرى:أيضاانظر

البارومتر.انظر:.الجويالضغطمقياس

القدب،الدمضغطانظر:.الدمضغطمقياس

الحديتة(.الطكبيةالأحهزة)احتراع

)البارومترالبارومترانظر:.المعدديالضغطمقالاس

المعدلي(.

سطوعدرجةلقياستستعملأداةالضوءطياس

علماءيستعملهإذ،تخصصيةأغراضعدةوتخدمالضوء،

أيضاويستعمله،النجومممطوعدرجةلقياسالفلك

المنازلفيالضوءصعطوعدرجةلقياسالضوءمهندلحمو

سطوعشدةلقياسالمصورونيستعملهكما،وادكاتب

تصويرها.فىيرغبونالتيالمناظرفيالضوء

وأضوئيةخليةعلىالضوءقياسأجهزةمعظمتشتمل

وأ،الكادميومكبرشيدمنمصنوعةللتصويرح!جيرة

سريانببطاريةمتصلةوهيالخليةوتقاوم.الجاليومزرنيخيد

سطوععلىتعتمدبدرجةالبطاريةمنالكهربائيالتيار

ساطعنوريدخلوعندماتيار.بعدادالتياريقاسثمالضوء،

إلىويؤديالتيارقوةمنيزيدكاالمقاومةتنخفضالخليةإلى

التيار.عدادقراءةأرتفاع

يستعملحسا!ميةأقلالضوءمقاييسمننوعوهناك

عليهايسقطعندماكهربائياجهداتولدالسيلنيوممنخلية

كميةوتزيد،الفولتبمقياسالجهدهذاويقام!الضوء،

الضوء.سطوعزادكلماالمقياسوقراءةالجهد

وأاللكسأوباللومنالضوءسطوعدرجةقياسويمكن

المصمورينمنكثيرويستعمل.أخرىوحداتأوالشمعة

درجةلقيالرالمقاييسصانعيختارهاعشوائيةوحدات

لضابطالوحداتهذهتتعلقوللملاءمة،الضوء.سطوع

الت!هوير.الةعلىالتعريض

الاتمنكثيرمكوناتأحدالضوءمقاييستشكل

التيالضوءكميةالمقاييستلكتقيسحيثالتصوير،

واجهتها.فىضيقةزواياخلالمنالالةعدساتتدخل

بدرجةالضوءيعكسهدفنحوالتصويرآلةتوجهوعندما

عنالصورةأخذيعنيمماساطعنورإلىالمقياسيشيرجيدة

باقيكانإذاواضحةتكونلاقدالصورةأنإلا،قرب

المهنيينالمصورينمعظميفضللذلكباهتا،المشهد

الضوء.مصدرنحوتوجيههيمكنمنفصلمقياساستعمال

585الطيفمقياس

الوضعلتحديددقةأكثرمؤشراتتعببرالمقاييسهذهومثل

يوشئثلالذيالضوءتقيسلانهاللتصوير،المناسب

تعكسهالذيالضوءعلىقاصرةتكونولاالمشهد،

بمفردها.الأجسام

بمالضوئيلتصويرا،لإضاءةا،لشمعةا:أيضانظرا

شمعة.-لقدما

النجمةالضوء،مقياسانظر:.الضوئيالمقياس

(.اللمعان)قياس

إلىالضوءتسشرآلةالسبكترومترأوالطيفمقياس

الموأدكلوجزيئاتفذرات.للدراسةوتعرضهالطيفألوان

عالية.حرارةدرجاتفيتسخنعندماالضوءتبث

فإنوهكذا.مادةكلتبثهالذيالضوئيالنمطويختلف

تركيبهاتحديدأوالمادةعلىالتعرفيمكنهمالخبراء

طيفها.بتحليلالكيميائي

واسئمنمجاللفحصالطفمقاييستستخدم

الالاتهذهيستخدمونالصناعيةالكيمياءفعلماءالمواد.

الفلزيةوالسبائكالفولاذفيالشوائبعنللكشف

دراسةفيالفلكعلماءالطيفمقايضوتساعد.الأخرى

تمييزفيكذلكوتستخدم.للنجومالكيميائيالتركيب

جريمة،أيمسرحفىعليهاالعثوريتمالتيالكيميائيةالمواد

هوائية.أومائيةملوثاتأيعنوللكشف

يحجبوعاءفىالنموذجىالطيفمقياسيحفظ

طريقعنالضوءويدخل.دراستهترغبلاالذيالضوء

هوكما،ضيقةفتحةخلالالضوءيدحل.الطيفمقياسيعمليهف

منحزمةإلىالضوءتحولتسديدعدسةععرويمربالش!صلموضح

حيتمنشورحلالالمتهواريالضوءوير.ازيةالمتوالضوئيةالأشعة

لولىمنلأكثربمكنولاوالأحمر.الأزرقمتلمختلفةألوادإلىينتشر

الدحولفتحةعلىويركز.الخروحفتحةعرالمرورمنللصوءواحد

)الموشور(المشموريدارأنيحبولذلكتصوير،آلةعدسةبوساطة

لقياسالضوءمضاعفأنبو!يقومثماطفتحة،الأخرىالألوادلجلب

الفتحة.منالحارتالضوءسوع
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عدسةأومتسامتةعدسةعبرويمرضيقةدخولفتحة

الألثعةمنحزمةإلىالضوءالعدسةهذهوتحولتسديد.

خلالمنذلكبعدالمتوازيالضوءويمر.المتوازيةالضوئية

عدسةوتركز.الطيفألوانإلىتفريقه!محيثمنضور

لونمنلأكثريم!شولا.الخروجفتحةفيالضوءأخرى

ولهذاواحد.وقتفيأغتحةاهذهعبرالمرورأطضوح!واحد

الألوانامنمزيدلجلبيدارأديجب)الموشعور(المنشورفإن

بأكملها.الطيفألوالىفحصيت!حتىالفتحةمنلتخرج

بوساطتهيمكنالذيالمنشورزاويةدائريمقياسويسجل

الضوء.موحةطولتحديد

تصمىمسعطحةمرآةبهاالطفمقاييسوبعض

المحززةوسطحالمنشور.منبدلآالحيودمصبعةأومحززة

وعند.المتوازيةالضيقةالحيودمنلالافخطوطبه

علىللضوءاطتوازيةالحزمةتنتشربالمحززةالضوءاصطدام

الحيود..انظر:الطيف!ألوانشك!!

فا!لطياف.أ!ص11مقاييس!منعديدةأنواعوتوجد

أسلصيف.أأحينيةاللمشاهدةل!تلوربهالطيف!()منظار

تصويريأ!حعلىصورتهبتسجيلالطيفمرسمةويصور

لمعانويقيسأطفاالطيمالمضواءويفحص.مصقول

أنبوببهاالطف!مقاييسمنوالكثير.ألوانهمنلونكل

إشاراتإلىالضوءيحولالذيالضوءمفماعف

كهربائية.

الكتلى.الطيفمكشافالضوء،أيضا:انظر

أممهربائياالتياريقيسجهازالجهدفرقيصاس

أغوأخيةاتدنيويبجن.بدقةوالمقاومةالجهد()شرقوالفولتية

دافعةقوةبمقارنةالكهربائىالجهدفيالاختلافاتأو

مقياسلتقويمويستخدم.معلومةلقوةمعلومةغيركهربائية

(.الكهربائيالتيارشدة)مقياسال!ميترأوالفولت

.مقياس،الفولتالأميتر؟:أيضانظرا

علم؟،السمعياتانظر:.السمعقوةمقياس

أصسع(.ا)اكتمتعاهـممتمكلاتالصمم

عل)كيمسهالأنابيبخطانظر:الكتالمحة.مقياس

الألاب(.خطوط

.المئويالميزانانظر:.المدرجالمئويالمقياس

فييستخدم،المسافاتدقياسجهازالمدىضاس

يستخدمكما،الهدفبعدلتحديدالعسكريةالأغراض

محددأيضاويسمىالتصوير،وفيالأراضيم!عفي

.المدى

منالعسكريالمدىمقياسمنالأساسياالجزءويتكون

كلنهايةوفى،للرؤيةفتحاتوسطهفي،طويلأنبوب

والموشورأتالعدساتمنعددالأنبوبطرفيمنطرف

للجهازالمشغلويستطجع.مع!تبنسةىموضوعة)المنشورات(

وذلكواحد،وقتفيالطرفينح!لامنالهدفيرىأن

خطياتجاهفيالاختلافويسمى.الموشسوراتبضبط

المسافاتفيكبيرةوتكونالمنظوراختلافزاوية،اششية

المسافةكانتإذاوصغيرةوالمشغ!!أ!دفالينالصغيرة

منمباشرةالمنظوراختلافزوايامقدارقراءةيمكنو.بعيدة

الزوايا.تلكمقدارعليهيسجلبالأمتاهـ،مدرجقرصفوق

أحدهما:المدىقياسأجهزةمنرئيسياننوعانهناكر

ينظرجهازوهوالمطابقةمدىمعينأوالتلاقىجهاز

الرؤية،فتحتيمنواحدةفتحةمنالهدفإلىشيهالمشغل

نأالمشغلويستطيع.للهدفمحددت!تصورت!!فيرى

الجهاز.فيزربادارةواحدةصورةفيأ!همورت!تايدمج

بينهالمسافةقراءةالمشغليستطيعأسدمجاهذايحدثح!تو

فيالمثبتالمدرجأسقرصاعلىمسجلة،أعدفأزب!ت

الجهاز.

يرىأنمشغلهويستطعالمجسامفهوالاخرالجهازأما

بعينيهالرؤيةفتحاتمنفيتحققفتحت!ت،خلالمنالهدف

فىتسبحوكأنهاللهدفواحدةصورةفيرىكلتيهما،

يظهرأنإلىزراالمشغلفيحرك،الهدفقربالفضاء

بينهالمسافةيقرأوحينئذ،المسافةنفسفيوالعلامةالهدف

.المدرجالقرصفوتالهدفوبين

العالميةالحربنهايةمنذتستخدم،المدىمقا*!ظلت

جيهالتصنظاممنكجزء،البحريةالمدفعيةفىالأولىا

ظلتكما.الهدفاتجاهفيللمدفع)الآلي(الأوتومماتى

العالميةالحربفيالأوتوماتيالتوجيهنظامتستخدمالحيولق

نظامحلوقد.للطائراتالمضادةالنيرانتوجيهفيالثانية

أجهزةنظاممحلفائقةبدقةالمسافاتيقيسالديالرادار

أوائلومنذأيضا.الثانيةالعالميةالحربفيالمدىقياس

دباباتهاالجيو!قجهزت،القرنهذامنالسبعينيات

أجهزةوهى،الليزريةالمدىقيماسبأجهزةالثقيلةوأسلحتها

الهدفنحوسيرهافيالدبابةإليهتحتاجالذيالوقتتحدد

تصدرها.التيالضوئيةالومضاتطريقعن،منهورجوعها

ويمكنهاونهاراليلاالليزربأشعةالمدىقياسأجهزةوتعمل

كم.02بعدعلىالهدفوبينبينهاالمسافةقياس

الرادار.:أيضاانظر

الذيالمطركميةدقياسيستخدمجهازالمطرضاس

أنواعوأكثر.محددةمدةخلالمع!تمكانفييسقط

غطاءذاتأسطوانةشكلعلىيكونشيوعا،الجهازذلك
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بداخلهايوجدمتحرك

قياسفيهيتم،دقيقأنبوب

الجزءويتصلالأمطار.كمية

الأنبوبهذامنالأعلى

قيالمطريسقطوعندما.بقمع

إلىويصلبالقمعيمرفإنه

يرمساحةوتساوي.الأنبوب

أضعافعشرة،القمعفتحة

هذاويعني.الانبوبمساحة

منأملم.سقوطعندأنه

فسوف،القمعبداخلالمطر

لأ.الأنبوبمنملمأ..تملأ

فيالمطركميةوتقاس

المطرمقيالرمسطرةطريقعنالأنبوب

الماءعمقكانفإذا.مدرجة

فيملمأ.هىالمطرلكميةالقراءةفستكونأملم،..

الأنبوبمنفاضتحتىالمطر،كميةزادتوإذا.الأنبوب

فيالزائدالماءيوضيعثم،الأنبوبمنالماءتفريغشم

الإجماليةالكميةوتساويأيضا.كميتهلقياس،الأنبوب

على،عادةالمطرمقياسويوضع.القياسينمجموعللمطر

الدقة.لضمانوالأشجار،،المبانيعنبعيداالأرض

الموكميةرصدالمطر،مقاييص!بعضوتستطيع

مجؤالقلابالدلوذوالمطرفمقياس.سقوطهومعدل

للدلودورةوكل.امتلائهبعدالماءلتفريغيميلصغير،بدلو

المطر.كميةوتسجيلبرصديقومكهربائيا،مفتاحاتحرك

منصوبدلوفييجفالماءفإنهالوزنىالمطرمقياسأما

يدفعالدلو،امتلاءوعند.مدرجبمقياسمتصلةمنصةعلى

الحركةهذهرصدويتم.أسفلإلىالمنصةالمطرماءوزن

أجهزةبعضوتستخدم.الحاسوبطريقعنومعالجتها

لاتعصأنهاإلاالجليد،سعقوطكميةلقياسالمطرقياس

.الغرضلهذااستخدامهاعنددقيقةمقاييس

المجالقوةيقي!جهازالمغئطيسدلآمقداس

يقيسأنالمغنطسيةمقاييسأبسطويستطيع.المغنطجسي

أقطابأوكهربائيمحركمنبالقربالمغنطيسيالمجال

صعغيرملفعلىالمغنطيسيةمقياسويحتوي.مغنطيس

المجالخلالالملفتحريكوعند.السلكمنجدا

هذاويوضح.الملففيكهربائيجهدينتجالمغنطسي

المغنطيسى.المجالقوةمقدارالكهربائىالجهد

مقياسنوعمنالمغنطعسية،مقاييسوتستطيع

بفائقالتدرجومقياس،البصريالدفعذيالمغنطيسية

وتقطر.الأضعفالمغنطيسيةالمجالاتتقيسأنا!لوصلية

الهواءعبرالبصريالد!ذاتالمغنطسيةمقاييص!الطائرات

.للأرضالمغنطيسيالمجالفىاضوابأقلتقيسلكي

أماكنتحديدعلىالمنقبينالقياساتهذهوتعساعد

.الأخرىالطبيعيةوالثروأتوالنفطالخامالحديدمخزونات

شائعةالموصليةبفائقالتدرجمقاييصأصبحتكما

تستخدمفهي.الأحيائيةالطبيةالأبحاثفيالاستعمال

البشريالجسممنأجزاءمنالمغنطيسىالمجاللقياسمثلا

والقلب.كالدماغ

.القاريالزحف،النفطأيضا:انظر

الكهربائية.القدرةدقياستستخدمآدةالواطمقياس

مقاييستسمىمنها،الاستخدامالشائعةالأنواعوأكثر

السلك:منملفانلهالنوعوهذأ.الكهروديناميةالواط

وملفقياسها،المرادالدائرةتيارلتلقيمهيأثابتملف

يدور.بأنلهتسمحارتكاز،أحجارعلىمحمولمتحرك

مهيأالمتحركالملفوهذا

فولتيةمعمتناسبتيارلتلقي

قياسها.المرادالدائرة

تنشيطيتموعندما

المجالاتفإن،الدائرة

طريقعنالمحدثةالمغنطسية

تجعل،الكهربائيةالتيارات

بحيثيدورالمتحركالملف

الواطمقيالرلمحورموازيامحورهيكون

وتوقفهالفابت،الملف

المؤشرويبين.الدائرةقدرةعلىيعتمدوضعفيالزنبركات

.مدرجمقياسعلىبالواطالقدرة

الكهربائي.العدادانظر:.ساعةالواطمقياس

أم(.836-)1756لودونجونادم،مك

الطرقلرصفخاصةطريقةابتكربريطانىمهندس

اكتثفمنأولكان.آدممكبطريقةتعرفبالحصباء،

دوروأن،السياراتثقلتحملالتيهيالجافةالتربةأن

والحفاظأملسسطحتكوينعلىفقطيقتصرالرص!

تستخدمللرصفآدممكوطريقة.التربةجفافعلى

هذهانتشرتوقد.رقيقةطبقاتفىونثرهاالمفتتةالصخور

اير!يادممكولد.العالمأنحاءشمتىفيالطريقة

بأسكتلندا.

الطريق.،الصناعيةالثورةأيضا:انظر

بم()الغزواتتاريخ،فدسطيننظر:ا.ايهود،ييلمكاا

المكابي.يهوذا
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بالممدكةم!ظتبالمواطندنإرشادمكاتب

المتعلقةالمشكلاتحولالعامةالنصئإلىتقدم،المتحدة

كما.الاجتماعيةالخدماتتوافرومدى،المواطنينبحقوق

ويقوم.كثيرةأخرىموضوعاتع!معلوماتتقدم

فيأما.عديدةمدنفيال!صاتبتلكفيبالعملعونالمتصوأ

خدمةتقدمالمجتمعإعلاممراكزفإنأيرأضداجمهورية

الحكومةتقدمهاالتيبالخدماتالعامةتخبرحيثمماثلة

عية.الموأوالهيئاتالمحليةوالسلطات

-أ!.)8ريمونلىجوزيف،مكارثي

عن،الجمهوريالحزبمنأمريكيسيناتورأم(.579

فيالمعارضةالشخصياتأكبرمنوواحد،وسكنسنوالأية

بدايةفيكبيرباهتمامحف!!.الأمريكيةالسياسة

أثار.مةالح!ضإلىبالتسل!الشيوعيينلاتهامهالخمسينيات

أضأثيراحولالعامةالامعتحواباتمنعددام!!ارثي

امتدحه.الأمري!صيةاالحارجيةالسياسةعلىالشيوعي

بعدمالناسبعضرلاتهامهآخرونأدانهحينفيالمعادون

أدأسةندرعلنيلش!شلالأمري!جةاالمتحدةللولاياتالولاء

شيوعيينتعي!تإثباتفينجاحأييحزلم.كافية

إلىأدىمماكثيرااسمهتردداتهاماتهولكثرة،بالحكومة

المكارثية.الظر:.المكارثيةكلمةاستعمال

،أم469عامأصثميوخابمجلسمكارثيانتخب

الإدارةلاتهامهأم059عامفيالعالمأنظارواجتذب

ححارياشئيسأنإلا،للشيوعيينداحتضانهاالأمريكية

انتيأخهمااأل!صاأتشيسولىديانالخارجيةووزير،ترومان

مجلسوأعضاءمكارثيرفاقمعظمأعن.مكارثيأطلقها

الذيالكبيرالتأييديدر!صنكانواالحزبينكلامنالشيوخ

.تحدياتفيمعهالدخوليتحاشونكانوالذا،بهيحو

مرشعحاكانعندماأيزنهاوردوايتالجنرالحذوه!وحذا

بعدفيماأو،الجمهوريالحزبعنالأمريكيةللرئالمسة

مكارثياتهمولقد.أم53!عامأصئرئيساعندما

بالعمالة.أيزنهاورانرئيسإدارةكذلك

وأثناء،أوم459عامفي

دوليا،يبثتلفازيلقاء

الجيمث!مكارثياتهم

معدالتواطؤالأمريحي

الجيحقفقام.الشيوعيين

تتهمامماثلةاتهاماتلتوجيه

بالقياممكارتيمعالعاملين

ونتيجة.مشينةبتصرفات

ملاي!تمكارثيفقدلذلك

مكارثيريموندجوزيفأدانهوقد.مؤيديهمن

تجاهالازدرائيلسلوكهأم9ء4عامالشيوخمجلس

عامممتلكاتهتتقصىكانتأضياالفرعيةاللجانإحدى

اللومبتوجيهأوصتالتيأطجنةالإهانتهوكذلكأم،9ء2

وسكنسنبولايةشوتجراندفيمكارتيولد

ماركت.جامعةفيوتخرج،الامري!صيةالمتحدةبالولايات

قصةأم(بم)959النصرعنأمريكاتقهقر:مؤلفاتهمن

منالمكارثية:كفاحأم(،)519مارشالكاتلتجورج

(م.591)2أمريكاأجل

عدىالتهمتوجيهانتشارعنلتجمصطدغالمكارثية

فىالشيوعيةالأنشطةعنالتحرياتوإجراء،واسعنطاق

القرنمنالخ!سينياتخلالالأمري!جةالمتحدةالولايات

الأمريكيأصسيناتورااسماإلىأس!صلمةاصليرحبنالعشرير.

الجمهوريينحزبمنم!صارثيوكان.مكارثيجوزل!

أدلةبلا-الاتهاماتمنأمحديداووجه،وسكنسنبولأية

وأشميوعبنكانواوالأضمخاصالمسؤولينبعضبأن-كافية

الشيوعيين.معتعاولوا

العداءفترةوهى،الباردةالحربأثناءالمكارثيةانتشرت

أواخرففيلها،المعاديةوالدولالشيوعيةبينالشديد

بعضوقعتالعشرينالقرنمنوالخمسينياتالأربعينيات

منكثيراأزعجتالصراعبهذاالمتعلقةالأحداث

الشيوعيينقياممث!،بالإحباطوأصابتهمالأمريكي!ت

الاتحادوقيامأ!،واتشي!ضسلوفا!جاعلىبالاستيلاء

بتسلئالقواتوقيامه،الذريةقنابلهأولبتفجيرأصسوفييتيا

هذا.الجنوبيةكورياغزتالتيالشماليةأممورياالشيوعية

-0591)ال!ضريةالحربنارأشعلأ!ذياأخزوا

بالتجسسالاتهاماتكانتالوقتنفمروفيأم(.539

اهتماماتلقىالسوفييتيلصالإلاتحادالأمريكيينقبلمن

السابقينالمسؤول!تأحدهيمسألجراتهمفقد.كبيرا

جواسيسإلىحكوميةألصراربتسريب،الأمريكيةبالإدارة

العشرين.القرنمنالثلاثينياتخلالالحسوفييتيالاتحاد

روزنبيرجوإسيليوليوسالأمريكيانالزوجانأدينكما

الاتحادجوامميسإلىعسكريةمعلوماتبتسريب

أغرن.انفسمنالأربعينياتفيالسوفييتي

بدأت،يومبعديوماالشيوعيالخطرازديادوإزاء

بينالمتخفينالشيوعيينعنالتحريفيالفيدراليةالح!ضمة

هاريالأمريكيالرئيسأمرأم479عاموفيموظفيها،

كانتالولاءمكاتبعليهاأطلقوكالاتبإنشاءترومان

ترومانوأصدر.الفيدراليةبالحكومةالعاملينشحصمهمتها

المدعيأصدركما.ولائهفييشكموظفأيبفصلأمرا

اعتبرتهاالتىبالضوابطقائمةأحامانفسفيالأمريكيالعام



958ةفألمكاا

الهيئاتاستعانتوقدالولاء.عدمعلىدليلاالعدلوزارة

ولاءمنالتأكدفىلترشدهاالقائمةبهذهالحكومية

الوظائف.وطالبيالموظفين

ادعىحينام059عامإليهالعالمأنظارمكارثيلفت

الأمريكية.الإدارةعلىسيوتهماأحكمواالشيوعيينأن

بإجراءالشيوخبمجلسالخارجيةالعلاقاتلجنةفقامت

وأشيوعيينأيعلىتعثرلملكنها،الإدارةداخلتحقيقات

مكارثيشنفقدذلكومعفيها.للشيوعيةأنصارأي

وعزا.الناسمنكثيرتأييدونال،عديدةأخرىاتهامات

إلىالدولةمنهاتعانيالتيالمشاكل،المحافظونورفاقههو

الحكومة.صفوفداخلالسريالشيوعيالوجود

بهاوتأثر،بسرعةوالتحقيقاتالاتهاماتتلكانتشرت

،الاتهاماتتلكمنيسلموأصم.الشعبأبناءمنالالاف

الدينورجالوالصحفيونوالفنانونالجامعاتأساتذةحتى

بوضعالمؤسساتبعضقامتكما.الأخرىوالفئات

فيوالشخصياتالهيئاتمنبالشيوعيةالمتهمينأسماء

توظيفهما.ورفضتسوداءقائمة

أنفسهموجدوابوظائفهمالموظفونيحتفظوحتى

فيالمكارثيةبدأت.للحكومةولاءتعهداتبكتابةمطالبين

أسبابضمنمنوكان.أم9ء4عامبعدتدريجياالزوال

الحربوانتهاء،الحكمإلىالجمهوريينحزبوصولزوالها

العلياالمحكمةأنإلىبالإضافة،أم539عامالكورية

مأ589وحتى5591منالفتغفيأصدرتالأمريكية

الأشخاصلحقوتالحمايةتوفرالتيالقراراتمنسلسلة

الشيوعيين.معبالتواطؤالمتهمين

إلىالإشارة،الانمصطبا!لكارثيةيستخدم

المتحدةللولاياتالولاءبعدمالطائشةالاتهامات

لأمريكية.ا

ريموند.جوزيف،مكارثي؟الباردةالحربأيضا:ان!

!قأم(.779-)1391التالثمكاريوس

عامفيلقبرصرئيعي!أولأصبح،يونانيأرثوذكسي

قبرصيةقواتبهأطاحتأم749يوليووفى.أم959

عادثمالبلاد.منالفرارعلىوأجبريونانيونضباطيقودها

منصبوشغل،أم749عامديسمبرفيقبرصإلى

فترةوأثناء.أم779عامفيوفاتهحتىأخرىمرةالرئاسة

منكبيرجزءعلىتركيةقواتاستولتالرئاسةعنغيابه

قبرصالظر:.قبرصشرقيشمال

.أم489عامفيلكيتيومأسقفامكاريوسانتخب

وطنياوزعيماللأساقفةرئيساانتخابهتمأم059عاموفي

مناليونانيينالقبارصةحركةقادوقد.اليونانيينللقبارصة

اليونانيمالوحدةأجلومنبريطانيا،عنالاستقلالأجل

نفته.العشرينالقرنمنالخمسينياتخلالذلكوكان

أطلقتولكنها،أم569عامفي!ميشلجزرإلىبريطانيا

وافقتأنبعدرئيساوانتخب.أم579عامسراحه

.قبرصاستقلالعلىبريطانيا

اسمهوكان،بقبرصبانايابانوفيمكاريوسولد

وعمرهديرادخلو.موسكوسخريستودولوسميخائيل

،باليونانالوطنيةأثيناجامعةفيدرسثمعاما،عشرثلاثة

.المتحدةبالولاياتبوسطنجامعةفياللاهوتدرسكما

المعتادالاستحقاقعنزيادةيدفعمبدغالمكالمحأة

منرئيسياننوعانوهناك.الموظفوبخاصة،لشخص

العلاوةيسمىماأوالتشجيعيةالمكافأة:المكافآت

.العامنهايةعطلةومكافأة،التشجيعية

إنتاجهم.ليزيدواالموظفينتحفزالتشجيعيةالمكافات

فيأفرادهمنفردكليحصلقدللصلبمصنعفىفمثلا

.المحددةالك!يةإنتاجهمتجاوزإذامكافأةعلىالصهرفرن

نطرتشجيعيةمكافأةالشركاتبعضموظفويمنحوربما

رجالمنكثيرويحصل.محددةفترةخلالعملإكمال

خلالمبيعاتهمزادتإذاالمكافآتهذهمثلعلىالمبيعات

فيمكافأةعلىالمديرونويحصل،معينمبلغعنمافترة

وأالشركةمبيعاتتجاوزأوتحقيقعندالأحيانمنكثير

المستهدفة.القيمةالأرباح

التشجيعيةالمكافآتالعملاتحاداتبعضوتعارض

فإنمكافأةعلىالموظفحصولحالةفيأنهوتدعي

العمل.لإنجازبهالمسموحالوقتسيخفضالعملصاحب

علىللحصولأكتريعملأنحينئذالموظف!علىو!عيتحتم

.أخرىمكافأ؟

بعضلموظفيالعامنهايةعطلةمكافأةوتمنح

المكافأةهذهقيمةتعتمدالأحوالمعظموفي.الشركات

كثيرويعتقد.الشركةلدىالموظفعملفترةطولعلى

يقل!!العامنهايةعطلةمئمكافأةأنالعملأصحابمن

فإنوبالتالي.باستقالاتهميتقدمونالذينالأشخاصعدد

تعيديئتكاليفتخفيفعلىتساعدالمكافأةهذهمثل

العملأصعحاببعضويعتقد.وتدريبهمجددموظفين

برفعالموظفينطلباتمنتقللالمكافأةهذهمثلأنأيضا

الأجور.

الأرباحفيا!لشاركةالمسمىالمكافآتبرنامجوفي

الشركة.أرباحمنمئويةنسبةعلىالموظفونيحصل

.الأرباحفيالمشاركةانظر:

خدماتأوإضافيةسلفاالتجاريةالمحلاتوتمئبعض

فييتسوقونالذينأومعينةمنتجاتيشترونالذينللعملاء

مكافات.والخدماتالساهذهمثلوتعد،معينةفترات



قواندنالاحلكار،مكافحة095

مكافحةقوانين.قوالينالاحتكار،مكالمححة

لحمايةالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىأدخلتالاحتكار

التيالاتفاقاتتمنعفهي،المشروعةالاقتصاديةالمنمافسة

السلبنوأسعارلتحديدالتجاريةالشركاتبينتنعقد

المفاوضاتأغوان!تاهذهتحرم!ماتقدمها.التيالخدمات

سعرفيالتحكمبمقتضاهاويتماانشركاتب!تتجرىالتي

التيالضوابطهذهمثلوتوجد.عليهالإبقاءأو،المنتج

مرحضيرفيالأحتكاراوتحاربالشريفةالمنافسةعلىتحافظ

الأوروبية.االبلدان

رحالكبارمنأغيفقامعشرالتاسعالقرنأواخرفيو

المجموعاتشملبجمعالمتحدةأ!لاياتافيالصناعة

يدعىواحدتنطماتحتمعهايتعاملونالتيالمتنافسة

الأسعار،اتقليصإلىذأكبعدولجأواالاحتكاريالاتحاد

أ!مغمرة،اأضجاريةاألمجموعاتامعفهمأانهيارإلىأدىمما

منالمنتجةال!صمياتوتحديدالأسعاررفعإلىفعمدوا

ضدعارمةلتمعبيةاحتجاخموجةإلىذلكوأدى.السلع

.الاحتكاريالاتحادبهاقامالتيالجائرةالممارساتتلك

فيالاحتكارأضحريمشيرمانقانونصدورذأسكعنونتج

وأ،مشتركتحالمصأوعقدأييحرمأسذيا،أم098العام

شخص!أيأغانونايمنعكما.بالتجارةضررايلحهتتواطؤ

سوقأيةاحت!صارمحاوأ!ةأواحتكار،منتحاريةمجموعةأو

تجارية.

أعرناأوائلىفيالمتحدةالولاياتح!ضمةقامت

سةشرشضشيشيرماننقانوإلىبالا!شناد،العشرين

منوالعديدالأمريكيةالتبغوشركةأويلستاندارد

نفوذهااستغلالأ!عاءتعندماالأخرىاأعبيرةاكاتالشر

المموفيأخذتأصشركاتامنكثيراأنبيد.الاقتصادي

وكما.المنافسةالشركاتشراءأوبينها،فيمابالاندماج

وأ!اذأ!يكنلم،القضائيةالمحاك!احيثياتفيجاء

!هـمنقامتقدر.للقوان!!خرقاذاتهحدفيوالاتساع

عنلتبعدها،الشركاتمنغيرهاأسهمالشراءحاتالشر

قبولعلىزبائنهاإحبارإلىعمدتكما.المنافسةمجال

شرطاكاسدةإضافيةسلعشراءأر،الأج!!اطويلةتعاقدات

دضائع.منيطلبونهمالبيعهم

هذهإزاءالكونجرساصدر،م4191عاموفي

قآنونيباسماعرفاشيرمانقانونلتدعيماقانون!تالممار!مات

أضفرقةابموجبهمامنعتحيثالاحت!ظر.لمكافحةكلاببؤن

الاتفاقاتحرمتكماوآخر.مشترمالينالبيعأسعارفي

المصنعصاحبيجبروالتياكشراء،عقودفيالتنافسيةغير

صحابمبنأضعاملاعنالامتناععلىالمشتريبمقتضاها

القالونمنعذا!كإلىودالإضافة.منافسةأخرىمصايم

منأخرىوأنواعا،الشركاتبينالدمحأنواعبعض

التنافس.بمفاهيمالإحا،لشأنهامنالمعاملات

تنطويالتىأحنيفةاالإجراح!اتأضاس!ابعف!يعارض!

بأنهذلكعلىويدللونالاحتكار.م!صافحةقوالينعليها

خاصة.تجارلمجةاتفاقاتفيحدهصتزائدحكوميتدخل

بطريقةالمستهلكحاجةيلبي،التجاريأحملاأنيزعمونو

علىمايسيطرأنآخرونويعتقدحرا.تركإذا،أفضل

التنافس.وليسالمؤسعماتضخامةهوأضجاريةاالسوق

علىحفاظاللقوانينالحازماخصبيهت11أهميةهؤلاءويرى

أسلمستهلك.وحمايةأسشريفاالتنافس

والمنافسة.الاحتكار:أيضاالظر

فرقة)صورة(بمعلم،الغاباتانظر:.الحريقمكالمححة

الإطفاء.

)مكافحةالحدائقتنسيقانظر:.الحشراتمكالمححة

.الآفاتمبيدالآمات(بم!االأ!راص!ا

منمتعددةلأنواعاسمالمكاكقردقرد.،المكاك

كجم،أ5منأكثربعضهاويزن.القويةالضخمةالقرود

ويعيع!اسيا.جنوبيمنالدافئةالمناطقفيأغلبهاويعيش

وجبلإفريقياشماليفيالبربريالقردويسمىالأنواعأحد

وردفوحههيعدقصير.ود،!اللودشيلروذراليابانياللكاكقرد

صعارهما.الألتىواكراطادكأعى.المكاكقروداعصيلةمميردسمةالمح!رار
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،الشمالمناطقأقصىفيآخريابانينوعويعيش.طارق

هوالنوعوهذاشتاء.الجليديسقطحيثهونشو،كجزيرة

.اليابانفيمتوحشايعيشالذيالقرودمنالوحيدالنوع

وأقرنفليوجلدسمراءأورماديةفراءالمكاكقرودولأغلب

وأخرىطويلةذيولولبعضها.والردفالوجهفىأحمر

وللذكور.الإطلاقعلىذيوللهليمستوبعضهاقصيرة

الذكوروتحكم.القتالفيتستخدمها،حادةطويلةأسنان

.المكاكمجموعاتأغلبالقوية

الأشجارفوقالمكاكقرودمنكثيرةأنواعوتعيش

والحشراتوالحبوبالفاكهةوتاكل.الأرضوعلى

فييعتمدالبحرسرطانآكلالقردولكن.والخضمراوات

الملزمي.والمحارالبحرسرطانعلىحياته

الذيل،قصيرهنديمكاكوهوالريص،قردويستخدم

تجمعاتمنالعديدفييشاهدأنويم!ش.الطبيةالبحوثفى

اذالمكاكقردالماليزيونويدرب.الحيوانحدائقفيالقرود

الأشجار.ويصنفمنالهندجوزالتقاطعلىالخنزيريالذيل

وذأ!ندياالمكاكوهو،المكاكأنوامنالأقلعلىواحد

.بالانقراضالمهددةالحيواناتضمن،الأسديالذيل

توقفه،أومتحركاتب!إخسما)أداة(نبيطةالمكيح

جزءعلىالمكابحمعظموتشتم!!.الفراملأيضاوتسمى

عجلةعلىيضغط،المكبحنعلأوالمكبحلبادةيسمى

يحوأ!احتكاكلتوليد-بالعجلةمتصلةوحدةأو-دائرة

سرعةتقليلإلىيؤديمما،حرارةإلىالعجلةحركةطاقة

الصناعيةوالماكيناتالمركباتوتستخدمتوقفها.أوالعجلة

المكابحالمقالةهذهوتصف.المكابحمنمتعددةأنواعا

.المركباتفىأساساالمستخدمة

-أالمكابحمنرئيسيةأنواعبثلاثةالمركباتتزود

هوائية.مكابح3-هيدروليةمكابح2-ميكانيكيةمكابح

وألبادةتدفعكوابلأوعتلاتلها.الميكانيكيةالمكابح

المكابحمننوعالدراجاتولمعظم.العجلةباتحاهلبادتين

الدراجةتزودحيث،الفكينذاالمكبحيسمىالميكانيكية

لبادتانمكبحولكل.عجلةل!سلمكبحبمكبحين؟

حافةجانبيمنجانببكللبادة،صغيرتانمطاطيتان

بأحدمتصلةميكانيكية)أداة(نبيطةعلىمركبتان،العجلة

ذراععلىبعتلةالاخرطرفهيتصل،طويلكبلطرفي

القوةتضغطالعتلةعلىالراكبيكبسوعندما.أضوجيها

العجلة.حافةباتجاهاللبادتين،علىالكب!!فىالمؤثرة

الميكانيكيةالمكابحمنآخربنوعالسياراتوتزود

يسمىكما،اليدويالمكبحأوالطوارئمكيحيسمى

.التدحرجمنالواقفةالسيارةيمنعلأنهالوقوفمكبحأيضا

مننظاميوجهاليدويالمكبحالسائقيستخدمفعندما

علىعئلةإلىشل

التوحيهدراع

يكبصشعحدما.الدراحاتفيعادةتستحدم.المليكانيكيةالملكابح

كالحتانعتلتالىتضعطالتوحيهذراععلىمركمةعتلةعلىالراك!

سرعتها.مبطئة،العجلةحافةلاتجاه،!طاطية!كبحيةداتبىعلى

نعالأولباداتعلىضغطاوالكوابلوالقضبانالعتلات

الخلفيتين.العجلت!ت

السائليسمىسائلاتستخدمالهيدرولية.المكابح

.النعالأواللباداتكالكلىضغطلتطبيقالمكبحي

غرفةمنيتكون،هيدروليكبحنظاماسمياراتولمعظم

دواسةمنبالقربموضوع،الرئيسيةالأسطوانةتسمى

كلعندالأقلعلىواحدةعجليةوأسطوانة،المكبح

الأسطوانةتصلالمكبحية،الأنابيبتسمىوأنابيب،عجلة

الأمعطواناتوتملأ.العجليةالأسطواناتاإلىالرئيسية

المكبحى.بالسائلالمكبحيةوالأنابيب

الأمامإلىينزلقمكبسالرئيسيةالأسطهوانةداخلوفي

دواسةتتحكمالبسيطالهيدروليالنظاموفي.الخلفوإلى

رابطأيأوقضيبطريقعنالم!صسهذافىالمكبح

الدواممة،علىالسائقيضغطفعندماآخر.ميكانيكي

ضغطاالرئيسيةالأسطوانةداخلالموضوعالمكبمه!يحدث

هذاالسائلوينقل.الأمامإلىقليلاوينزلق،السائلعلى

فيمكابعه!دافعاالمكبحية،الأنابيبعبرالضغط

تحدثحيث،الأمامإلىالتحركإلىالعجليةالأممطوانات

.النعالأواللباداتعلىضغطاتحركهاأثناء

المكابحمنكلفيالعجليةالأسطواناتوتوجد

اسمياراتمعظمتزودحيث،الطبليةوالمكابحالقرعحية

علىطبليةومكابحالأماميةالعجلاتعلىبمكالثرصية

الخلفية.العجلات

بقرصالمكالحمنالنوعهذايزود.القرصيةالمكابح

المركبة.بمحورويتصلالزهر،الحديدمنعادةيصنع

شكلفي،فكينذونظامويحيط.بالقرصأحجلةاوتتصل

هذاويشتمل.معهلايدورولكنه،بالقرص،الحصانحدوة
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لمنعللالحماس،مضادكحلنطامايضاأصسياراتالعصررترزد.الحلمةأححافىتاعلىطمليةترم!صاالأماميةاا!حلاتا

أححلاث.ااسحماس

يحتوي،أ!عطوانت!تأواحدةرعحليةأسطوانةعلىالنظام

كلعلىلبادة-م!صحيت!تولبادتينمكبسعلىممهماك!

فلزيتانقطعتاناللبادتانوهاتان.القرصجالبيمنحانب

تطية!وعند.للحرارةمقاومةممادةمحاطتان،مسطحتان

.القرصباتجاهالداحل،إلىاللبادتانتنضغصأالكئما

عادةتصنعطبلةالمكابحمنأضوعالهذا.الطبليةالمكابح

أحجلةاوتتص!المحور.علىوتثبتالزهر،الحديدمن

شسهمكبحي!تنعل!تعلىبداحلهاتحتويالتي،بالطبلة

النعلانولايدور.للحرارةمةمقاربمادةمحاط!ت،دائر!ت

بمكبسينعجليةألعمطوانةوبينهما.الطهبلةراندومع

وعسدنعل.علىمنهماكل-متضاديناتجاهينفييضغطان

الطهبلة.ضد،الخارجإلىالنعا،نيضغطأعبح،اتطيق

فيإضافيامكبحياضغطاتوفر.بالقدرةالمدعومةالمكابح

بينالمعززتسمى)أداة(نبيطةترح!ب.السياراتمعظم

السائقيضغطوعندما.الرئيسيةأيلأسطوانةاالمكئودوامعة

الفراغبينالضغطفيالفرقاللعززيستخدمالدواسةعلى

علىإضافيضغطلإحداث،المحيطوالجوالمحركفي

الرئيسية.الأ!عطوانةداخلالموضوخالمكبس

السياراتبعضفىتر!صب.للانحباسالمضادةالكبحنظم

المبللةالوقعلىالانزلاقأوالانحباسمنالعحلاتلمنع

الكئالمضادةنظمأحدويحتوي.أضلوجباالمغطهاةأولالماء

صغيروحاسوبعحلةكلعسدمححرعلىللانحباس

تسمى)أداة(نبيطةوتركب.الإلكترونيالحاكميسمى

الرئيسيةالأسطوانةدينللفدغطالمفحمنالصمامىالمجمع

إلىالمحساتكهربائيةأسلاكوتربط.العجليةالأسطواناتوا

الصمامي.المجمعإلىوالحاك!الحاكم

العجلةصرعةتمثلكهربائيةإشاراتالمحساتوترسل

انحباسإلىمحسيشيروعندما.الإلكترونيالحاكمإلى

الصمامي،المجمعإلىإشارةالحاكمينقلالعجلاتإحدى

مكبحعلىالكابحالضغطمننبضاتبدورهيطبة!الذي
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ويطلقهاالعجلةالضغطهذايكبححيثالمنحبسة،العجلة

العجلة.تدورحتىالنبضويتواصل.بالتناوب

بنظامالمزودةالسياراتبعضفيمتاحالجر.حاكم

.الانزلاقمنالعجلاتوتمنع،للانحباسالمضادالكبح

يطبهتالعجلاتإحدىانزلاقإلىمحسيشيرفعندما

المنزلقة.العجلةعلىكابحاضغطاالإلكترونيالحاكم

قدرةالحاكميقللواحدةعجلةمنأكثرانزلاقوعند

.الانزلاقعنالعجلاتتتوقفحتىالمحرك

الهواءالهوائيةالمكابحتستخدم.الهوائيةالمكابح

وتستخدم.الضاغطتسمىآلةبهتمدهاالذيالمضغوط

دحالم!طوالقطاراتالثقيلةوالشاحناتالحافلاتمعظم

المكالعلىالمهندسأوأصسائقايضغطفعندما.الهوائية

وأمكبساويدفع،تخزينوحدةمنمضغوطهواءينطلق

.النعالأواللباداتعلىكابحضغطلإحداثغشاء،

وطبلية،قرصيةكوابحعلىوالشاحناتالحافلاتوتشتمل

علىالنعالفتضغطالقطاراتفيأما.السياراتمثل

للعجلة.الخارجيالجانب

(.الأشكال،التحكم)أنظمةالسيارة:أيضاانظر

.جورج،وستنجهاوس،المكبحانظر:.الهوائيالمكيح

المكبح.انو:.الهيدروليكيالمكبح

.الصوتبتكبيريقومكهربائيجهازالصوتمكير

الراديوأجهزةمنجزءاالصعوتمكبراتتكون

وهىالتلفاز.وأجهزةالصوتيةوالمسجلاتوالفونوغرافات

المستخدمةوالأجهزةالعامةالإرسالأنظمةمنجزءكذلك

وغيرهم.الموسيقيونينتجهالذيالصوتلتكبير

أجزاء:ثلاثةمنتتكونالصوتمكبراتومعظم

مغنطيس2-الصوتملفيسمىالسلكمنأ-ملف

الشكلمخروطيةالبلاستيكأوالورقمنقطعة3-ثابت

مناي!رأش!التياراتتمر.المتذبذبالغشاءتسمى

مختلفةمغنطيسيةقوىوتنتجالصوتملفعبرا!لضخم

نحوبالتبادلالملفالمغنطيسيةالقوىوتدفع.الملففي

ويهتز.سريعةباهتزازاتعنهوبعيداالثابتالمغنطيس

وتنتجمعها.الصوتبملفالمتصل،المتذبذبالغشاء

هذهالأذنفتسمعالهواء،فياهتزازاتالغشاءاهتزازات

صوتا.الاهتزازات

كليصدر،للصوتمكبراتعدةالأجهزةولبعض

ويسمى.منخفضأومتو!عطأوعالنغمذاتأصواتامنها

الذيالمكبرأماء.المفيعاليةأصواتايصدرالذيالمكبر

فإن،عامةوبصفة.الدفاففيسمىمنخفضةأصواتايصدر

يزودناالمتخصصةالمكبراتهذهمثلمنسكوننظاما

والمكبراتواحد.مكبرمنأكثربدقةللصوتإنتاجبإعادة

وأ،خشبيةكبائنفيتركبدقة،الأكفرالأنظمةفى

جودةالكبائنتلكوشكلحجمويحدد.بلاستيكية

.المكبراتعنتصعدرالتيالأصوات

الراديو.؟الدقةالبالغالنظام:أيضاانو

حققأستراليطبيب(.-أم)279وليممكيرايد،

التاليدوميدعقارأنباكتشافه،أم619عامعالميةشهرة

عاموفي.الولادةقبلالأجنةتشوهإلىيؤديأنيمكن

حولبحوثلإجراء41المؤسسةبانشاءقامم7191

ولد.والجسديالعقليالتخلفإلىتؤديالتيالأسباب

مدرسةفيوتعلم،سيدنيفىمكبرايدجريفيثوليم

سيدني.جامعةفيتعليمهوأكملالعليا،كانتربري

الموجاتكيميائياتتأثيرعلىأبحاثهمعظموتركزت

مادةنقصأنأيضااكتشفكما.الجنينعلىالعصبية

فيود!ديةتشوهاتحدوثإلىيؤديكولينالأستيل

التعرففيخطرةأهميةذاالاكتشافهذاويعد.الجنين

.الولادةمنذتنشأالتيالتشوهاتأ!حبابعلى

منرمضانمنالعشرينفيمكةفتحكان.!ضمكة،

صلحلتمروطضمنجاءأنهوسببه،الهجريةأضامنةاالسنة

يذفيقرل!كفارمعكل!ل!الرسولعقدهالذيالحديبية

فييدخلأنشاء)من:الهجريةالسادسةالسنةمنالقعدة

عقدفييدخلأنشاءومندخل،وعهدهكل!!محمدعقد

محمددينفيخزاعةفدخلتدخل(.وعهدهمقريش

وعهدهم.قريمقعقدفيبكربنوودخلت،وعهدهعدط

سنةنحووالكفارالمسلمينبينالهدنةواسستمرت

علىوثبواقريشبمعاونةبكربنيإنثم،السنةونصف

النبى!ا!تنؤ!لا!،دالنبيخشاعةدأتخطتليلا.خزاعة

ألافعشرةنحوفبلغواالمدينةحولالتيوالقبائلالمسلمين

منوكان.الحديبيةعهدلنقضهممكة،بهمفغزا،مقاتل

دخولأثناءالمناوشاتفيقتلأن،الغزوةهذهنتائج

منرجلاعشروثلاثةالمسلمينمنثلاثةمكةالمسلمين

الجرحى.بعضهناكوكانالمشركين

أهدر،وامرأتينرجالأربعةإلاالناسصتنوي!الرسولأمن

خطيرةلأعمال،الكعبةبأستارمتعلقينكانواولودماءهم

للطغاةعبرةهذاوفى،المسلمينحقفيارتكبوها

.ومكانزمانكلفىال!برياءبأروأخالمستهزئين

وسيومبرماقضاءالوثنيةعلىالفتحهذاقضى

.العربجزيرةفيوالدينيالسياسيالموقفعلىالمسلمون

.ال!سلامرايةتحتالجزيرةعربوكانإلاسنتانتمضولم
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.شصاأ1شياششريخروأيفهـهـالحرموالم!صمةلم!سةعامممطر.اللكرمةمكة

المكرمةمكة

إديهاتهفو،ال!سلاميالعالممدنأشهرالمكرمةمكة

بها.الأرضابقاشتىمنجميعاالمسلمينقلوب

ومنىالشرفةوالحعبةالحرامأجيتا:الإسلاميةالمقدسات

العصورمختلف!عبربالتكريماللهخصها.توصظومزدأغة

حلوأنت-":البلدبهذاأقسملا):تعالىقوأصهفيبهاوأقسم

رأسمسقطوهيأ-3.اصلد:اولد!وماووالد-"لإالبلدبهذا

ومنها،الأمينالوحينزلبها،ومبعثهلمج!لىمحمدالرسوأط

يقصدها.مكانك!!فيال!!ردياجيريبددالحة!نورانتشر

صتفضا،،الحجشريضةالأداء،عامكلالحجاخملا!ت

رشي.الإسلاميأسمأمحااأرجاءمختلفمنوالمعتمرينالزوار

شيائاالأراالمسلم!تجهادحصانولطهاحهامكةأرض

أرضهاوعلى.الأصناموعبادةوالضلالالشركمواجهة

فيدخلوهايوموللمؤمن!تءفةمرشسوأصهاللهوعدتحقيقكان

منتصرين.ظافرينللهحرةالثامنالعام

م!ف،لقياماشئيسيالعام!!الحرامأجيتابناءكان

الم!صمةلتصئمكة-السلامعليه-آإلراأسدعوةاستجابة

ومعلاماوأماناأمناالناسوملتقىالعتجق،أجيتاللد

المقد!عة،المسلمينمدينةأيضاأصمبحتكماواطمئنانا.

والاقتصاديةاللغويةمقوماتهمحولهتدورالذيوالقطب

فيالمسلمةالشعوبتلتقيففيهابموالثقافيةوالاجتماعية

اشحلاتانطلقتومنهاالمواسما.منالحبرغيرهموسم

تعالى:قالوالصيف!،الشتاءرحلتا:أصشهيرةاالتجارية

؟أل!والصيفالشناءرحلةإي!لإفهمت"نرقريش6!لإياوا

منوآمنهمجوعمنأطعمهمالذيبأفيالبيتهذاربفليعبدوأ

.14:يقضلأ!خوف

أربعةمنها،وكنيةاسماحمس!تمنلأكثرمكةعرفت

البلد،بكة،مكةمنها:أحصيماأغرآنافيوردتاسماعشر

منوغيرها،القرىأم،الامنأجلدا،الآمنالحرم،الأمين

الأسماء.

،السراةجبالتخومأوديةمنوادفيالمكرمةمكةتقع

اللهوصفهالواديوهذا.جانبكلمنالجرداءالجبالتحفه

وهي37.:إلراهيمزرع!ذي!حيربواد)الكريمأغرآنافي
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وأهما.السعوديةالعربيةالمملكةمنأخربيةاالجهةفيتقع

بعدعلىجدةمدينةالغربجهةمنأجهاإالوصولسبل

الجنوبومن.والجويةالبحريةبوابتهاوهي،كم75

علىالحجازجبالربافوقالطائفمدينةبهاتحيطالشرقى

بينالقوافلطريقمنتصففيموقعهاوكانكما.08مبعدة

مهاجر،المنورةالمدينةتقعمنهاالشمالوإلى.أصثماموااليمن

اقيالإسلامفيألاولىوالمدينة،ومثواهص!ل!!اللهرسول

خطوطحيثمنأما.مزدوجبريطريقبمكةيربطها

2522عرضدائرةملتقىعندمكةفتقعوالعرضالطول

مععرضا21528وملتقى8953الطولخطمعشمالا

أكثرمنالمو!هذاويعد،الشرقىالطولمن37455

البحرسطحعنمكةوترتفعتعقيدا.الجيولوجيةالتكوينات

م.003منبأكثر

هكتار.005/6المكرمةلمكةالمعمورةا!سماحةتبلغ

الحرممنهماالأوليضممتميزينقطاعينإلىتنقسموهي

الطابعليهايغلبالتي،القديمةوالمنطقةالشريف

الحديثةالعمرانيةالتنميةمناطقالثانييشملبينما،التقليدي

.ال!طرافعلى

مكةفضائل

!ظاللهرسولقلبإلىالبقاعأحبمكةكانت

الله،أرضلخيرإنك)واللهكل!مد:يقولحيثوصحبه

مامنكأخرجتأنيولولا،اللهإلىفاللهأروأحب

عائشةعنوروي.صحيححديتهدا:الترمديقال(،خرجت

إني.مكةلسكنتالهجرة"لولا:قالتأنهاعنهااللهرضي

يطمئنولم،بم!!منهاالأرضإلىأقربقطالسماءأرلم

أحسنبمكانالقمرأرولم،بمكةاطمأنماقطببلدقلبى

".بمكةمنه

مولدااختيارهامكةبهااللهاختصالتيالفضائلومن

أمحباده،مناسكوجعلهالهومبعثالمجهسىالمصطفىلرسوله

ودخول،عميقفجكلمنإليهاالإتيانعليهمأوجب

متجردين،رؤولعمهمكاشفيضارعينخاشعينإليهاالناس

جميعا،الأرضلأهلقبلةوكونهاالدنيا،أهللباسمن

قلوبمحبتهاودخول،صلواتهمفيإليهايتوجهون

وبئرالمشرفةالكعبةفيها.الأرضبقاعشتىفيالمسلمين

.والمروةوالصفاإسماعيلوحجر،إبراهيمومقام،زمزم

الحج.ان!:

منمكةبهالدهاختصماأعظممن.امالحصالبلد

لهمنمكنأولم):تعالىقال.آمناحرماجعلهاأنهالفضائل

ولكنلدنامنرزقاشيءكلنمراتإليهيجبىآمناحرما

حرمالبيتهاللهجعلفقد57.:القصصلعلمون!.لاأكنرهم

،السلامعليهإبراهيمزمنمنمتوارثةمعلومةبحدودآمنا

الكرسى.آيةعليهكتبتالمكرمةبم!!ةاللعابدةحيفيمجسم

حيمة.حدةساحيةمنمكةدخولعندتطهالعهماأولهوزمزمميدان

الماء.ممهايتدفهتحرارتحتها
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اللهحددهالديالموقعذلك،مكةهوالامنالحرموهذا

إنما):تعالىقال.المعفمأستهوسطهليبنيإبراهيملخليله

شيء،كلولهحرمهاالذيالبلدةهذهربأعبدأنأمرت

الآمنالحرموهذا.19:ا!طاالمسلمدنلأ،منأكونأنوأمرت

لهينفرولا،شجرةبه)تقطع(تعضدولا،دمفيهيسفكلا

بلأطتمليكلقطهتلتقصاوالأ،خلاهيختلىولاصيد،

للتعرجف.

مكةفيوتوفيرهالأمناإقرارعلىقريعقحرصت

اللهجعلهأسذيا،نفسهأجيتالحرمةلازمكأمربكاملها

شيءح!ليشملالأمنهذاوجعلتوأمنا،للناسملاذا

الحرمالأشهرسنتكما.أصباتواوالطيرالوحشحتى

الناسلتم!ص!!بمالمحرم،ذوالحجة،القعدةذو،رجب:وهي

أكبرم!صةوكانتوالاتجار.للحجمحةإلىالقدوممن

المجاز.وذيومجمةعكاظ:العربأسواق

الحرمحدودالحاجدخلمتىالصميداصطاديحرم

تقتلوالاآمنواالذينأيهايا):تعالىلقولهقاطعاتحريما

قتلمامثلفجزاءمتعمدامنكمقتلهومنحرموأنتمالصيد

كفارةأوالكعبةبالغهدلامنكمعدلذوابهيحكمالنعممن

اللهعفاأمرهوبالليذوقصياماذلكعدلأومساكلنطعام

!.انتقامذوعزيزواللهمنهاللهفلنتقمعادومن.سلفعما

.56:المائدة

لسكانا

حسبنسمةألف085نحوم!صةس!صانعدديبلغ

أصسعوديةاالمدنثالثةتعدبذا!كوهي،ام199عامتعداد

بم!صةالعروفةالأسراعددويقدر.الس!!انعددحيتمر

أفراد.خمسةأشرادهامتوسط،أسرة49.67دابحوالي

يدين.م!فسكانمن%27حوأفيالسعودلينعيريشكل

غيريدخلهاشلا،الإسلاميلالدينجميعامكةس!صان

الثريفة:الايةنزأصتح!تللهجرةالتاسعةالسنةممذمسلم

المسجديقربوافلانجسالمشركونإنماآمنواالذينأيهالا)

مناللهلغنيكمفسوفعيفةخفتموإنهذاعامهمبعدالحرام

.28التوبةحكدم!علدماللهإنشاءإنفضله

عنتوارثوهاالتيالحميدةالأخلالىبامكةأهليتصف

أح!بةاسدانةوهوعظيمافضلاورثواكماالصالقسملفهم

صتسبا.الانوحتىكلابدنقصيمنذ،الحراموالبيت

،والخبراتأطغاتواوالمعارفأعلومامنكثيرامكةأه!!

وأسهمت،الأخرىالأممنآبغيراختلاطهمنتيجة

ماالسكانيةالأنشطةاتنوعفيبم!صةالمفتوحةالمدينةطبيعة

وغيرهما.وتحارةصناعةبين

منخليطهافأصبحتمكةأهلأزياءتنوعتالأزياء.

والمصريالهنديالزيتحمعفراها،الإسلاميةالبلادأزياء

المعانجدة.!يالحان!!م!تقرأا!حةجلالهجلالله

وقدىالمزهة،شارع!يحوالراإيالعايشاهدهاالعربيةالجزيرةخريطة

الأحمر.والمحرالعربيالحليحموقعفىحواكااياءيسيل

المسفلة.فيالجميةالحدائقإحدى



الحاضرالعصرفي.ذلكغيرإلى...والتركيوالشامى

فيالزيوتوحد،كادتأوجميعهاالأزياءهذهذابت

والعقال)الشماغ(أووالغترةالسعوديالأبيضالجلباب

.السعودي

مكةفيأقيمتالتىالأدبيةللأسوأقكان.اللغة

مكة)سكانقريشلغةإثراءفيعظيمأثرالإسلامقبل

الكريمالقرآنجاءوعندماوشميوعها.العصر(ذلكفي

منغيرهامكةأهللهجةسادت،قريشبلهجة

ماثلايبدوالذيوالتفوقالقوةلهاكفلبما،اللهجات

مكةأسواقكانت.العربثقافةواثارالكتبدفاتبين

والفكريوالاجتماعيالاقتصاديللنشاطمجالآأيضا

مكة.أهلللهجةخصبةمادةأضافمماالاراء،وتبادل

أهلسادالذيالسكانيالاختلاطأثرالعصورمروعلى

منالدخيلفيهافكثر؟العربيةأهلهالغةفيمكة

العصروفى.والهنديةوالتركيةالفار!ميةالألفاظ

تسودالتىالمزدهرةالتجاريةللحركةونتيجةالحاضر،

منالعديدمكةأهلمنالكثيريجيد،الحجموسم

اللغاتوبعضبل،والهنديةوالأرديةكالفارسيةاللغات

فىعديدةبشعوبالمباشراحتكاكهمنتيجةالغربية

الحثمولحسم

عصورفي-المكيالحرمساحات.كانتالتعليم

وطلابالعلماءجمعت،للتعليمالأولىالمدرسة-سابقة

كما.الإسلاميالعالمأبناءوسائرمكةأهلمنالعلم

الدينيةالعلوملتدارسأماكنمنازلهممكةعلماءاتخذ

بتنظجمالثالثةالسعوديةالدولةقامت.والأدبيةوالشرعية

وموضوعاته،مفهومهوأوضحتالتدريسمنالنوعهذا

المكرمةمكةمنمشهد
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مشةالثانيربيعمن51فيللتدريعي!نظامافأصدرت

،أم269سنةأكتوبرمن22الموافقهـ،ا345

بالحرمالدروسعلىللإشرافعلميةلجنةوشكلت

معهدإنشاءتمم6691أهـ،385عاموفى.المكي

المكي.الحرم

الكريمالقرآنتحفيظفيفاعلادوراالكتاتيبأدت

أسهمتكما،والدينيةالشرعيةوالموادالعربيةاللغةوتعليم

اختلاطبعدخاصة،والكتابةالقرأءةوتعليمالعلمنشرفي

علىيقومالكتاتيبهذهمنهجوكان،بغيرهمالعرب

والحسابالعربىوالخطوالإملاءالكريمالقرانتحفيظ

.وغيره

لهالما،المدارسظهورعندبالغباهتماممكةحظيت

فىملموسودور،المسلمينقلوبفيعظيمةمكانةمن

مكةفىأنشئتالتيالمدارسوأولى.الإسلاميةالثقافةإثراء

توالىثم،أم591هـ،295عامالأرسوفيمدرسةهي

المتعاقبة.الإسلاميةالعصورعبرالمدارسإنشاء

هـ،أ434عامرمضانفيالمعارفوزارةأنشئت

بمالكبيرةالعلميةالانطلاقةبدايةذلكوكان،أم259

عامفي.والثانويةوالمتوسطةالابتدائيةالمدارسإنشاءفتوالى

التعليممجانيةعلىينصقانونصدرام939أهـ،358

بعدعاماالطلابعددوتضاعف،الدراسةمدةويحدد

،القرىأمجامعةأنشئتأم089أهـ،104عامفي.عام

أولوأسست.العلميةالأبحاثمراكزإنشاءذلكتلا

اهـ،362المكرمةمكةفىالبناتلتعليممدرلممة

تضممبنى85الحكوميةالمدارسرمبانىعددبلغ.ام439

مدرسة.مائةعلىيزيدما

المكرمة.مكةفيوالجسورالحديثةالطرقمنجانب
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داسايتطهر.أم059هـ،أ037لعامتاريخهايرجعقديمةصورة

.الصورةمقدمة

ال!صيمالقرآنحفظمسابقةعامكلمكةفيتقام

أرجاءمختلففيأضاشئةاتشجيعإلىتهدفالتيالعالمية

وترتيلهوتجويدهالكريمأغرآناحفظعلى،الإسلاميالعالم

منالعديدالعالميةالمسابقةلهدهويرصد.علومهوتدارس

.ال!جيرةالماليةالجوائز

والتاريخيةالدينيةالمعالم

لقولهللناسوضعبيتأول.الحرامالمسجد

مباركاببكةللذيللناسوضعبيتأولإن):تعالى

المسلمينقلوبإليهتهفو69..عمرانآل!للعالمينوهدى

ملبينللهخاشعينضارعينعميقفجكلمنويأتون

إليهاتشدالتيالثلاثةالمساجدأولوهوبالحقنداءه

أنهعدبممرالنبىعنعنه،اللهرضي،هريرةأبيعن.الرحال

المسجدمساجد،ثلاثةإلىإلاالرحالتشدالا:قال

عنهوروي(الأقصىوالمسجدهذاومسجديالحرام

ألفمنأففلمسجديفي)صلاة:قالأنهووفي!

فىعلاةو،الحرامالمسجدإلا،سواهفيماعملاة

5(سوافيماصلاةألفمائةمنأفضلالحرامالمسجد

اب!و!يالصحيحينوفىأحمدسمسدفىورد!حيححديث

حابر.عنماجة

فيالشمري!الحرممآذنوإحدى،المكرمةم!سةفياكقليديابعا!اأات

عليهإبراهيمبناءبعدالحرامللمسجدعمارةأوأ!تمت

الرسولعمروكان،الإسلامقبلقرلشقبيلةيدعلىالسلام

الراشدين،الخلفاءعهدوفي.سنةوثلاتينخمساوقتهاض!ل!!

إلىوأضيفتالبيتحولالمنازلمنالعديدإزالةتمت

رضي-الخطاببنعمرالثانيالخ!يفةوبنى،الحرممساحة

عبدأجرى،الأمويالعصروفي.الحرمحولحائطا-عنهالده

مساحةللغتحيث،الم!يللحرمكبيرةتوسعةالزليربنالله

الملكعبدبنالوليدأضافكما2،م.69464.7المسجد

م.907هـ،19عامأخرىتوسعة

عامالمنصورجعفرأبوالخليفةقام،العباسيالعصروفي

المسجدحولالدورمنالعديدبشراءم475هـ،أ37

هذهفيالمسجدمساحةتضاعفت.إليهمساحتهاوأضاف

بالفسيفساءالحرامالمسجدبزخرفةالمنصوروأمر،الزيادة

أمرم777هـ،أ61عامفي.ال!خرىوالنقوشوالذهب

بينالواقعةالبيوتبشراءالمهديمحمدالعباسىالخليفة

مساحةإلىوإضافتهاوهدمهاوالمسعىالحرامالمسجد

ألف021المهديعهدفيالتوسعةإجماليوبلغالمسجد.

منفذا،38وأبوابتسعةالابوابعددوبلغ،ذراع

.جديدةمنائرثلاثوأضاف
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المكرمةمكةبوابة

عهدفيم884هـ،271عامالمسجدترميمتمكما

العباسأبوالخليفةوضم،اللهعلىالمعتمدالعباسىالخليفة

وأضافمسجدا،مكانهاوجعل،الندوةدارباللهالمعتضد

تحسيناتعدةوأجريت.زيادةباببمنارةعرفتمنارة

.أخرى

غزيرةلأمطارالمسجدتعرض،المملوكيالعصرفي

مرةالسيلواجتاح،الحازورةبابمئذنةسقوطإلىأدت

المسجدإلىالمياهفدخلتوأجيادبمإبراهيمواديأخرى

كماعليهما.بماالمسجدأعمدةمنعمودانفسقط،الحرام

المكرمة.مكةفيالحديثةالطرقتقاطعاتأحد

منالغربيالجانبعلىأتىنفسهاالسنةفيحريقشب

خلالشاملاتجديداوعمارتهالمسجدتجديدفتمالمسجد،

العصر.ذلك

عمارةسليمانالسلطانأجرى،العثمانيالعهدفي

المسجدوأهدى،ام564هـ،729عامالحرامللمسجد

الجهةفيالأربعالمدارسوأنشأبالمرمر،مطعمارخاميامنبرا

عمارةبدات،العثمانيسليمالسلطانعهدفي.الشمالية

السلطانخليفتهعهدفيوتمت،الحرامللمسجدأخرى

الحرأمالمسجدمساحةبلغت.ام576هـ،849عاممراد

السير.حركةتسهيلفيساعدتالجبالعبرشقهاتماكتيالأنفاق
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.اسماسكلتأدقيالححيحتشلاتأتاءذأرررواأ:.ضاتفيحاصةالرور،حرحصةترا!حريةاالحسالتحترقالأنفاق

!يدالىفياللهإلاإلهلاعبارةعليهلقمتمتأضلاأربعةدوعمود

ا!كرمة.م!صةفيالحويصم!

اطكرمة.مكةفيالحضاريةالمعالمسوالجسورالحديتنةالطرق

المكرمة.مكةفيالعامةالساحاتإحدى
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عدةتمتكما2.م28ر..3الأخيرةالعثمانيةالعمارةفي

كان،العثمانىالعهدنهايةفىأخرىوإصلاحاتترميمات

رشاد.محمودالسلطانعمارةاخرها

عبدالملكفأمرعامبعدعاماالحجاجعددتضاعف

الحرمينبتوسعةأم9ء5هـ،أء37عامسعودآلالعزيز

شعبانفىالتوسعةهذهفيالعملبدأ.الشريفين

مساحةوأصبحتثلاثمراحلعلىأم559هـ،أ375

لحواليوتتسعمرلغمترألف151نهايتهافيالمسجد

أمر،أم869اهـ،604عاموفي.مصلألف004

بتنفيذالعزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

خطواتبدأت.الحرامالمسجدتاريخفيتوسعةأكبر

51هـ،ا904رجبمنالثانيفيالتولممعةلهذهالتنفيذ

التوسعاتربطالتوسعةهذهتتضمن.ام989فبرايرمن

سط!حوتجهيزإعدادعنفضلا،السابقةبالتوسعاتالجديدة

الجديدةالتوسعةتقوممصل.ألف9.ليسعالمسجد

باببينالغربيةالناحيةمنالمسجدإلىجديدجزءبإضافة

مترألف76التوسعةمساحةتبلغ.الملكوبابالعمرة

التوسعةتهدفكمامصل.ألف091وتتسئطوالىمرلغ

بمساحةللمسجدالخارجيةالساحاتوتجهيزتحسينإلى

ألف013تستوعبمربعمترافأ95تباإجمالية

الحرامللمسجدالإجماليةالمساحةتصبحوبذلكمصل.

مترألف361سط!المسجدشاملة،التوسعةهذهبعد

الحج.موسمخلالمصلألف73.نحوتستوعب،مربع

تستوعبمربعمترألف02الأرضىالطابقمساحةبلغت

مروئستوعبمترألف47الأولوالدورمصل،ألف33

مترألف03فوالمطالمسعىومساحةمصل،ألف77

مساحةوأصبحت.مصلألف051تستوعبمرلغ

ألف09دتتسعمرلغمترألف42التحسينبعدالسطح

مصل.

الرايةمسجدوأهمها:،التاريخيةالمساجدبمكةتنتشر

بكرأبيومسجد،الإجابةومسجد،الجنومسجد

عبدبنحمزةومسجد،رباحبنبلالومسجد،الصديق

جامإلملكومسجدحصة،الأميرةومسجد،المطلب

بمزدلفة،الحرأمالمشعرومسجد،نمرةومسجد،بالمعابدة

البيعة،ومسجد،الكبشومسجد،الخيفومسجد

الرسولمنهأحرم)الذيالجعرانةومسجدالكوثر،ومسجد

التنعيم.ومسجد(،المكرمةمكةفتحبعدووص!

بقيامعمرأنيامكةنهضةارتبطت.المشرفةالكعبة

الحراملالبيتالعرباهتمامكانفلقدفيها،الكعبة

هذهقيامفيالأساسيالسببإليهوالحجلهوتعطمهم

فيقوياعاملاكانالكعبةموقعأنكماوتقدمها،المدينة

بناءوهي.نفسهالحرامالبيتإلىالناساهتمامجذب

المكرمة.مكةس!اتإحدىهيالعوانيالممومعالحديثةوالطرقالجسور

المكرمة.مكةفىالرئيسيةالشوارعأحدالسدأجيادشارع

الخطط.هذايبيحهاالشريفىالمكيالحرمحولوالأنفاقالطرقشبكة
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بخطو!أوموشىالألعمودابالحريرمكسؤالشكلمكعب

هداتغييرويتم.القرآنيةبالآياتومزينوالفضةالذهب

والروحيةالدينيةالمشرفةأح!بةاقداسةتأ!ر.مشوياالكساء

مئاتيتجهفإليهااطسلمين،وقلوبمشاعربعيدأمدمنذ

وحولهايوميا،الخمسصلواتهمفيالمسلمينمنالملايين

انف!إ:الحقمشاعرتنتهيوبه،والعمرةأطحجطوافهميبدأ

المشرفة.الكعبة

الأبيهإسماعيلأحضرهالذيالحجرهو.إبراهيممقام

عليهشوقف،قامتهفوقال!صعبةبناءارتفععندماإبراهيم

المفهوميصححوهذاأجناء.الي!!طالحجرهذاعلىالسالأم

إبراهيمامقامشوقالحجرهذاأنمنالعامةلبعضالخاطىء

مدفنه.أي

نإ:الإسلاميةالأخباراوتقول.المقدسةالبئر.زمزمبئر

لينقذ(السلامعليه)جبريلأسسماءامنملكهوفجرهامن

الحجاجيحرصعطشا.أولكامنإسماعي!!وابنهاهاجر

إلىالعودةعندمنهويأخذونمائها،منالشربعلى

عيئورالنبيص!عنهمااللهرضيعباسابنعنأوطانهما.

إىاص!اارواه(زمزمماءالأرضوجهعلىماء)خير:قال

عنصح!تبإسنادوالبيهقيأحمدروىوقد.صحيحبامناد

عنرله(.شرب!لازمزم)ماء:قالءد5عرأطهارسولأنجابر

.زمزمماءيقصدالأبرار(،شرابمن)اشربوا:عباسابن

لا،إسماعي!اللهوسقيا،جبريلهزمةزمزمأسماءمن

ومضنونة،،ونافعةوسيدةبر!صة،وهي،ندمولاشعرق

ومروية،،وسالمة،وعصمة،وبرة،وصافية،وبشرى،وعونة

الأنهازمزمسميتإنها:قيلسقما.وشفاءطعموطعام

شتتروأ!ويسارا،يميناالماءيأخذلئلا،بالترابزمت

الخيولتحرجهصوتالزمزمةوقيل.الأرضعلىلساحت

الماء.شربعندخياشعيمهامن

المسلم!تالخلفاءورعايةاهتمامموضعزمزمبئرظلت

السعوديةالتوسعةمشروعاتفيعيوررالعصور.مرعلى

بأعمالتتأثرلاحتىالبئرهذهعلىالحفافأالحرامأطبيت

الحجاجعلىزمزمماءتوزيعالآنيتمأضعمير.واالحفر

وهي،الأمتسمىالتيالرئيسيةالبئرطرية!عنوالزائرين

وأحواضالكروممنبصنابيرمزودةرخاميةحداتوتضم

جمطوحدة035تخصيصتمللصدأ.أغاب!طاغيرالصلبمن

عنفضا،النساء،قسمافيوحدات011والرجالقسم

الخارجيوالمحيطالمسجدأروقةفيالمنتشرةالمياهتحاففاأ

آلاف01إلىعددهايصلوالتي،فوالمصاأالمسعىأصحن

جع!!زمزمبئرلعمارةمميزوصبصميماتمحما.وحدة

لفهئوصاليربمضحاتوزودت،للأرضمساوياسقفها

النبويالحرمتزويديتمكما.الحرمأرجاءكاملإلىالمياه

يوميا.زمزممياهمنطنا04بنحوالمنورةألمدينةبا

التيالجسورأحدفيهويبدووالمروةالصفالمسعىالأرضيالدور

حد!ا،أستمئت

ولونهالشكلبيضىصقي!!حجرالأسود.الحجر

فيالطوافبدايةنقطةيعتبر.الحمرةإلىضاربأسود

انظر:.تقبيلهعلىالمسلمونويحرص،السبعةالأشواط

المشرفة.الكعبة،الحج

فييقع،قبيسأبيجبلمنجزءالصفا.والمروةالصفا

جبلمنجزءوالمروة.الحرامالمسجدمنالجنوليةالجهة

وضعالمسجد.منالشرقيةأصشماليةاالجهةفييقعقعيقعان

وآخرأسافيسمىالصمفاعلىوثساالجاهليةفيأحربا

مسحوابالبيتطافواإذاوكانوا،نائلةيسمىالمروةعلى

السعيمنالأمربدايةفيالمسلمونتحرجوأسذلكأ!ثن!ت،ا

تعالى:اللهقولنزلحتى،الجاهليةفعلم!حوفابينهما

اعتمرأوالبيتحجفمناللهشعائرمنوالمروةالصفاإن)

حديثة.وءالارة،زحصرة،أحيةحماكمتمكيلاتحوا،الحجونجسر



306المكرمةمكة

شاكرالدهفإنخيراتطوعومنبهمايطوفأنعليهحناح6قا

.581:البقرة!عليم

وأأياملمدةالرسولفيهيعتكفكانغارحراء.غار

إلىعائدايقفلثم،بالطعامللتزودإلالم!!ةيعودولا،أسابيع

إلىينصرفثمسنة،كلمنشهرافيهيقضيكانالغار.

حراءيقع.بيتهإلىيعودثمسبعا،حولهافيطوف،الكعبة

آياتأولىالرسولعلىبحراءنزلت.مكةشرقيشمالفي

الإنسانخلقير"خلقالذيربكباسماقرأ):الكريمالقرآن

.4:أ:العلق!بالقلمعلمالذيرز؟الأكرموربكاقرأأظ:علقمن

بشيرا!قالىسإلىك!!النهرسولارسلالغارهذامن

.م002حواليمكةواديعنحراءيرتفع.ونذيرا

يقعمكة،عنمنهوأبعدحراء،غارمنأكبرثور.غار

الصديقوصاحبهضديه!الرسولبهنزل.مكةجنوبيفى

اقتفاءقررتأنبعدقريشأعينعنليتوأرياالهجرةليلة

هذامنيقتلهما.لمنعطمةمكافأةوخصصتأثرهما

فيمطروقغيرطريقاوصاحبه!هس!الرممولسلكالغار،

فقدتنصروهإلا):تعالىقولهنزل.المدينةإلىهجرتهما

الغارفيهماإذاثنينثانيكفرواالذينأخرجهإذاللهنصره

.04:التوبة!الآية..معنا.اللهإنتحزنلالصاحبهيقولإذ

المكرمة.مكة،الرئيسيالمدح!!،المشرفةالكعبةكسوةمصنع

،صغيرةبسفينةأشمبهالجبلقمةفيمجوفةصخرةوهو

المقدمةفيإحداهمافتحتانولهاأعلىإلىظهرها

لرسوله.اللهتأييدالغارهذاشهد.المؤخرةفيوالأخرى

:قالعنهأدلهرضيبكرأبيعنوالترمذيالصحيحينففى

الدهب.لحيوطتطريزهاعلىيعملولىالمدر!السعوديالشبابمنمحموعة.اللشرفةالكعبةكسوة
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الأحيرة.ااصقوسةامتروعاتتمثيدبعدالشريفاللكىالحرم

رؤوسنا.علىوهمالغار،منالمشركينأقدامإلى)نظرت

لرانا.قدميهتحتنظرأحدهمأنلو:اللهيارسولفقلت

متمقثالثهما(اللهباثنينظنكمابكرأبايا:عثةم!فقال

عليه.

سكهاالحجر.تعلزقاق.خديجةالسيدةدار

عنها،اللهرضيخديجةأصسيدةازوجتهمعصؤ!إي!الرسول

أقيصتبها.وتوفيتمنه،أولادهاجميعبهاووأسدت

ال!صيم.أغرآنالتحفيظدارمكانها

وتقع،الخيزراندارتسمى.الأرقمأبيبنالأرقمدار

وأصحابهصتن؟ي!الرسولفيهااقامالصفا.منبالقرب

بنعمربهاأسلم.قريم!أذىمنعراراسراصلاتهم

للصلاةالمسعلمونخرجمنهاوعنهاللهرضيالخطاب

جهرا.بالمسجد

إلىموجودوهوأجياد،جب!!أعلىفيتقعأجياد.قلعة

والح!ت.الحينب!!ترميمهايتم.اللآن

علىم!صةمنالشماليالجزءشيتقع.هنديجبلقلعة

.قعيقعانجب!!منجزءوهو،هنديجبل

يسارعلىالحجونجبلفوقتقع.الحجونمقبرة

رفاتتحوي.منىإلىمنهاالخارخويمينمكةإلىالداخ!ط

عباسابنعنروي.الأوائلالمسلمينمنالطاهرةالأحساما

يعنيهذه(ا!لقبرة)نعم:قالك!كدالنبيعنعنهالدهرضي

البقئبعدالثانيةالمنزلةفيتأتيوهي.مكةأهلمقبرة

.المحورةبالمدينة

وهي،وعرفاتومزدلفةمنىتضم.المقدسةا!لشاعر

الحج.انو:.الح!تمشاعر

ذاتجبالثلاثجهاتمنبمكةيحيطمكة.جبال

سوربناح!عنالعصورمرع!ىالجبالهذهأغنت،شعاب

بينينحصرالذيإبراهيمواديمكةويحتضنلحمايتها.

والغربالشرقجهاتمنمتقاردةجبالسلسلتي

وجبلالفلهتجبلمنتتألفأجةالشمافالسلسلة.والجنوب

جديدةأبيجبلمنأفتتأالجنوبيةوالسلسلة.قعيقعان

الجنوبفيقبيعرأبيجب!!ت!اجنوبا،سديجبلثمغرلا

خندمة.جبلتما،أصشرقيا

قتصادلاا

للقوافلمحطةبوصفهاالاستراتيجىمكةموقعأفاد

بينالتجارةبزمامإمساكهافي،والجخوبالشمال!ت

الفرسالمتناشسينفينأ!ااوبينالعربيةالجزيرةأطراف
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.السلامعليه-إبراهيممقام

للتجارةأقامتهاالتيالأسواقمنم!صةأفادتكما.والروم

اقتصاديةب!وفمكةوتمتعت.أدبيةمنتدياتولاتخاذها

والخارجية،الداخلية:للتجارةمزاولتهاخلالمنجيدة

،التجارةهذهمنهائلةثرواتتحقيقمنأهلهاوتمكن

مكةتحاركان.بمكةتحيطالتيالبيئةفقرعنعوضتهم

معحسنةعلاقاتإنشاءعلىمماعدهمممامحايدين

مناقترابهامنمستفيدينوالمصريينالأحباشجيرأنهم

تعملتجاريةسفنااستخدمواحيثالأحمر،البحر

فىالمتداولةالنقودتجارتهمشيمكةأهلامشخدم.لحسابهم

العملاتمنوهماوالدرهمالديناروهيالعصورتلك

طريقعنالحجازبلادإلىوصلتالتيوالرومانيةالفارسعية

ومصر.الشام

يغذيانرئيسيانرافدانهناكالحاضرالعصروفي

الحكومة.وإنفاقالدينيةالمواسمهمامكةاقتصماد

والخدماتالسلعتعد(.والعمرة)الحجالدينيةا!لواسم

بمثابة،اهـاماللهبيتلزوارمكةمدينةتوفرهاالتي

.منظورةغيرصادرات

اشيالاتملياراتفيشمثل.ا!لملكةحكومةإنفاق

سنويةكميزانيةالسعوديةالعربيةالمملكةتخصصهاالتي

المساكنلبناءبمالتنمويةالخططاتلتنفيذ،المقدسةللمدينة

وماالمقدسةبالأماكنالعنايةعنفضلا،الطرقوتشييد

شاملة.وإصلاحاتوتجديداتتوسعاتمنتتضمنه

تاريخيةنبذة

بمكةهاجروأمهالسلامعليهإسماعيلنزولكان

اللهخليلتركهماعندمابها،والعمرانالحياة،بدايةالمكرمة

إبراهيمدعافقد.ربهلأمرتنفيذاالقفر،الواديبهذاإبراهيم

القرآنفيجاءالذيالمشهوردعاءهالشامإلىعائدوهوربه

زرعذيغيربوادذريتيمنأسكنتإنيربنا):لسانهعلى

الناسمنأفئدةفاجعلالصلاةليقيمواربناالمحرمبلتكعند

يشكرون!لعلهمالثمراتمنوارزقهمإللهمتهوي

ماءظهورإبراهيمدعاءلاستجابةالبدايةكانت:37.إبراهيم

الأمرذلكتلا.الواديهذافيالحياةلقياممهدالذيزمزم

إسماعيلمإبنهالحرامالبيتيبنيبأنلإبراهيمالإل!

منالقواعدإبراهيميرفعواذ):تعالىقال.السلامعليهما

:البقرة!العليمالسميعأنتإنكمناتقبلربناهـاسماعيلالبيت

الناسفييؤذنبأنلإبراهيمالإلهيالامركانثمأ.27

قال.وصوبحدبكلمنمكةعلىالناسفتوافد،بالحج

كلوعلىرجالايأتوكبالحجالناسفيوأذن):تعالى

.:27الحج!عميقفجكلمنيأتينضامر

وازداد،الدينيةبوظيفتهاتاريخيامكةظهورارلبط

بهاالمحيطةللمنطقةمركزافأصبحتتدريجيابمنفوذها

اليونانيالمؤرخأشار.والجنوبالشمالبينتجاريةومحطة

يأماركواباباسمالميلاديالثانيالقرنفيإليهابطليموس

.الرببيت

داخلوالتجميلمشارئالتحسيرتضمحتهاالتىالكهربائيةالسلالم

الشريى.الحرم
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اهـهـبء!حادمننحاأمرانتسامتمةالشروعاتمرالمياهخزانات

أ!ميهثا،لارمة1امياهحو!رحتىاس!هـيرعمدابرلهدأطلكاالحنمريف!!

الرحمر.

قبيلةم!صةأمروفيالميلاديأضالثاأغرناأواخرفى

لحيبنعمروبعدهمنو،حارثةبنربيعةبزعامةخزاعة

حوأ!()الأوثانالأزلامانصبمرأوليعدالذيالخزاعي

لالوثنية.وأتىأسحا،ماعليهإبراهيمدينوبدل،ال!صعبة

،تاولرفيمرموقةمكانةم!صةنالت.قريشعهدفى

أرض!علىعثةئرمحمدالقرشيالنجيظهوربعدوذلك

أمرقييمثروأستتبعهما.ومنالراشدينالخلفاءتم،مكة

أمرآلمابعدذأسكروتوقيرا،شرشازادهامماالحرامالبيت

"شامأسذيا،قريشزعيممرةبنكا،ببنقصيإلىالبيت

.الحرامأجيتاخدمةإلىتهدفإصلاحاتبعدة

م571عامبمكةصباشسولدو.النبويالعهدفي

أ!الأحوااتغيرإلىذلكوأدىلها.لعثر،الفيلهـبعامالمعرر

ال!ضير-المسلم!تد!شور-ال!صيمأغرآناأزالفقدبمبم!صةالعامة

والثأروالعرقيةالقبليةكالعصبيةالراسحةالجاهليةأدفاهيمامن

الناسأيهايا):تعالىأطقاأصاس،اب!توساوى،البساتووأد

نإلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإنا

الإسلامحثكما.13؟الححرات!أتقاكماللهعندأكرمكم

ومن.أجلهمنالمشاقوتحملمنه،أضزودواالعلمطلبعلى

إلىمهاجراكل!مدالرسولخرجأيضاومنها،الإلمملامبدأمكة

الأمر.لادئفيأهلهاقاومهلعدماالمدينة

وعدهاللهحققللهجرةالثامنالعامفيمكة.فتح

رؤوسهممحلق!تآمنينمكةفدخلوا،والمؤمن!تلرسوله

أشواجاالإسلامفيللدخولالقبائلوتوافدت،ومقصرين

لتدخلنبالحقالرؤيارسولهاللهصدقلقد):تعالىقال

ومقصرينرؤوسكممحلقينآمنيناللهشاءإنالحرامالمسجد

قريبا!فتحاذلكدونمنفجعلتعلموالممافعلمتخافونلا

شيالمجتفالإسلاميوظهر.فتح،مكةالو:الفئ.270

التيالإسلاميةوالتعاليمالإملاملدوأ!ةنموذجاليكونم!ف

أواصروتشيدالبغيضةالعصبيةرالعرقيةنبذإلىتدعو

استوعبتهممتىأجمع!تأضاساب!!الإسلاميةالأخوةا

الرباوحرمأصشراءواالبيعالإسلاموأحلى.السمحةالحنيفية

البيوعونظم،رالأنثىكرالذالجسين:ب!تأعلاقاتاونظما

.الإسلامانظر:.الحياةأمورمنوغيرهاوالميراثوالأقضية

المسلم!تقبلةالإسلاميةالعصورعبرمكةظلت

العصورمنعصريمري!!دفلمبموعناتحهماهتمامهماوموضع

ومكةإلاالسعوديالعهدحتىاشاشمدينالخلفاءعهدمن

الخلفاءاهتمامأولوياترأسعلىأعتية!اأجيتواأد!صمةا

.واسوكءالأمراوا

الانمكة

مهما،معمارياتطوراالأحيرةانةالآوفيم!صةشهدت

بوجودتزدهي،أسسعوديةاالمدنصبرياتمنأصبحتحتى

شبكةتطهويرالتطور:هذاملامحوأههـابها.الحرامالبيت

وربطالجبالباختراقوذلك،والخارجيةأولاخليةاالطرت

فأقيمتتضاريسها.وعورةرعمببعض!بعضهامكةأطراف

كما.الصخريةالجبالداخلالأنفاقواأررائريةاأطرثا

كمابها.الرئيسيةالميادينوتجميلتحسينعملياتأجرجت

توسعهابعد-المدينةأتحزويدالمياهتحليةمحطاتإقامةتمت

والحجاجأهلهابحاجةلشفي،النقيةبالمياه-ال!جيرالعمراني

تدعيموتم.عامبعدعاماعددههـايزدادالذينالعتمرينو

باحتياجاتللوفاءالمواصلاتوسائ!رأ!حيةاالخدمات

فيتوسعةأكبرأشيمتكما.الحجموسمامواحهةواشوار،

خادمعهدفي،المقدسةوالمشاعرالحرامادسجدتارت

أحزيز.اعبدبرفهدالملكأحتريف!تاالحرم!ت

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

!"س*مححديةاسسوداالإصالأم

شتحم!سة،ال!سلاميةالفموخالح!ث

مسصقةأ،اي!صمةم!سةالمتردةالكعمةالدي!

الموضوعصرعنا

مكةفضائل-أ

ماافىأسلدا-أ

السكان-2

الأرياءا-أ

اللعة!

اضعليماح

ابعالم-3

ت-

ح

والتاريخيةالدينية

الحرامالمسحد

الشر!ةالكعسة

إلراهي!امتما

رمرأشر

ا!لأمودالححر

رةلمرقاا!هحفاا

حراءرعا

ثوررعا

ل-

خديجةالسيدةدار

الأرآألىسالأرقمادار

أجيادقلعة

هديحبلقلعة

الححولىمقرة

المقدسةالمشاعر

مكةجبال



لاقتمادا-4

الدييةالمواسم-أ

تاريخيةنبذة-5

الانمكة-6

المملكةح!صمةإنفاق-!

اذكر.المسلمينقلو!فىمتميزةممكانةا!كرمةم!صةتميزت

لدأن.!سب!س

اذكرم!!ة؟حرمتلماداآمنا.حرماكونهامكةلضائلمن-2

.الحرمحدود

.الحرامالمسجدتعميرمراحلمنمرحلتننأهمصلإيحازتحدت-3

مكة.اقتصادعلىوآثارهاللحجالاقتصاديةالآثارأهماذكر-4

المكرمة.مكةلشأةكيميةصلإيحازتحدت

إحدىالمكرمةمكةمنطقةمئطثلأ.،المكرمةمكة

حددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربيةالمملكةمناطق

(.المناطق)نظامالسعوديةانظر:.السعوديالمناطقنظام

منتحدها،المملكةغربأقصىفىالمكرمةمكةتممنطقة

والباحةعسيرمناطقالجنوبومنالرياضمنطقةالشرق

الغربومن،المنورةالمدينةمنطقةالشمالومن،وجازان

متر.ثلاثمائةنحوالبحرسطحعنوترتفعالأحمر،البحر

أسمىنزولشهدتالتيالمكرمةم!!هىوالعاصمة

مولدفيهاكان،الحكيمالتنزيلآياتوأكثر،الرسعالات

أقدسعديهسر.ال!مينالصادقمحمد،والمرسليناللأنبياءخاتم

والحضريالإداريالمركزوهيوأطهرها،الأرضمدن

مقصدبوصفهاوعمراناوازدهارانشاطاوأكثرهاللمنطقة

.عامكلالمسلمينمنالملايينعشرات

هى:المحافظاتمنعددمنالمكرمةمكةمنطقةتتكون

الليث،،الخرمة،خليص،أعنفذةا،الجموم،الطائف،جدة

تربة.،نيةرا،ملل!!اا،لغرا

المكرمةمكةمنطقةموقع

عرعر..

لساكا

تبوذ
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ملايينثلاثةنحوالمكرمةمكةمنطقةسكانعددويبلغ

مكة،جدة:مدنفييعيشمعظمهم،نسمةالمليونوربع

ئف.الطا،المكرمة

المكرمة.مكة:أيضاانظر

البريدية،مإلموادالشعاملفيهيترام!ظناليريدمكتب

تقدمكما،الأخرىالبريديةوالموادالبريدطوالغتباعوفيه

الختلفة.البريديةالخدماتفيه

والرسائلال!صبلحملماالعربعندوالبريد

البريد،عليهايحملالتيالدوابأيضاوالبريدونحوها،

يركبالذيالرسوليسمىكمابغالا،أوكانتخيولا

أرسلتم()أبردتم"إذا:الحديثوفيبريدا.الدوابهذه

والبريد."الاسمحسنالوجهحسنفاجعلوهبريداإلي

وأفرسخانوهو،العربعندالمسافةوحداتمنأيضا

.أميالثلاتةوالفرسخ،فرالممخأربعة

ومعناهادم()بريدهأصعلهامعربةفارمميةبريدوكلمة

الأذنابمقطوعةكانتالبريدبغاللأنبمالذنبمقطوع

وخففت.الكلمةعرلتث!الها،علامة

فهمبمالرسولمعنىعلىالعربعندالبريدمعنىويدور

تتقدمه،رسولهأنهايريدون،الموتبريدالحمى:يقولون

قدامينذرلأنهالبريدبم:الغرانقلطائرويقولون.بهوتنذر

ال!سد.

يحملفقد،اليوممهمتهمثلقديماالبريدمهمةوكانت

الناسعليهحملوربماونحوها،والأمتعةوالكتبالرسائل

نظموقدالبريد.علىفحملفلاناالأميرطلب:يقالأيضا.

وضعتمواضعوهي،السككأنشأوابأنالبريدالمسلمون

سكةك!طوفيأمخرض،الهذاإبدالفرقأوجماعاتفيها

لالكىالسابقةالسكةببغالتستبدلومرتبةمعدةبغال

وصاحبالبريد.وصولسرعةولضمان،التعبيلحقها

وإرسالهتنظيمهعنالمسؤول،عليهالقيمهوعندهمالبريد

واستقباله.

أيضاالبريديةالخدمةأوالبريدمكتبمصطلحويشير

الخدماتتقدمالتيالوكالةإلىالحديثالعصرفي

منجزءاواللاسلكيةالسلكيةالاتصالاتوتعد.البريدية

البلاد.بعضفيانبريدمكتبخدمات

البريد.مكاتبالبلادمنكثيرفيالحكومةتدير

.أخرىبلادفيالخدمةهذهمتخصصةأ!ةوكاوتدير

،المثالسبيلعلى،المشحدةالمملكةفيالبريدفمكتب

وتدارأمامها،مسؤولةوهيالح!ضمةتمولهاوطنيةشركة

لثمركاتبوساطةواللاسلكيةالسلكيةالاتصالات

بوممت()آنالبريدهيئةفإنأيرلنداجمهوريةوفى.خاصة

طبقاالمنشأةالمؤسسةوتتولى.للحكومةمملوكةشركة



البريدمكدب806

أسحمل!جمةاالاتصالاتخدماتإيريانتيليكومللقانون

أسلاسدصة.وا

هيئةوهي-أجةالأسترااكبريدلجنةتتولىأجاأستراوفي

تحتوتعمل،اخبريديةالخدمات-بقانونمنشأةمستقلة

الأمترالي(.ا)البريدبوستأستراليااسم

لجمةبقانونمنشأةأخرىمستقلةهيئةوتتولى

الاتصالاتالأ!متراليةواللاس!جةأصمملكيةاالاتصالات

أستراليماتيليكوماسمتحتالداخليةواللاسدصةالسلكية

السلكيةالاتصالاتوتديرالألممترالية(.ا)الاتصالات

واللاسلكيةأسسلكيةاالاتصالاتلحنةالخارجيةواللا!ملكية

اكبريدية،الخدماتيدإاهيشةتديرنيوزيلنداوفي.الخارجية

السدصةالاتصالاتنيوريلاندمزتيل!تديربينما

أيلاسلكية.وا

منصلاأضلعرافوااخبريدمصلحةتديرالهند،وفي

وفي.أ!الأس!جةواأسس!سةاوالاتصا!لأتالبريديةالخدمات

الحي،حياةثزمرالمحلياكبريدم!ض!ي!صنأجلاد،امنكثير

تملعضايبريد.هيئةمنصغيراجزءاكونهيتعدىلاأنهمع

نأيم!شح!!في،المدنوسطكبيرةمبانفيأجريدامكاتب

قرية.فىدكانمنحزءاالبريدمكاتببعضتكون

طريهتفعنالبريد.مكتبعلىتقريباأساس!اح!ويعتمد

الحصطأوعم!!الأخبارأ!تبادسالمايستطجعاشسعائل

ترسلىو.أجعيديناالأقاربواأ،صدقاءمإ)الترتيبات(

وتممئتلمااتيرأنحواالأخرمم!االأعمالواالتجاريةالمحلات

المجا،تمنكثجرتسليماويتماالبريد.خلاأ!منالمدفوعات

البرصد.طريقعن

أطريقةاأ!اتم!واأضلغرافاكتشاثاقبلاشبريدوكان

البعيدةالمسافاتعبرللاتصالاتبهاالموثوقالوحيدة

سبيلعلى-م!شفقدبمالناميةالبلداننموفيكثيراوأسهما

وأنأعلىبكفاءةتعم!أنأ!شاعاتواالأعمال-المثال

شمجعتكما.والمجلاتالجرائدتطويرمنومحنتتوسئما

والمسؤولين،المواطن!تبينالصلةنموعلىالبريدخدمات

شاسعة.مساحاتفيالأماتوحدأنعلىوسماعدت

ا.أمحاافيبريدينظامأكبرالمتحدةوللولايات

منأكثرمعالمتحدةأ!لاياتباالبريدم!ساتبوتتعامل

أحصميةالصف!أي،العامفيانبريدمرقطعةبليون017

تقريبا.كلهالعال!افيالمتداولة

البريدتسليميتمكيف

فيالأولىالخطوةهوبريديطردأورسالةأ!إرساإن

والآلاتالأفرادامنالعديدتحعاملإذ،ومعقدةطويلةعملية

منالجزءهذاويصف!.جهتهوإلىيص!!أنقبلاشبريدمع

.البريديالنظامخلالرحلتهأثناءللبريديحدتماالمقالة

ي!وضعهقئالديانبريدجعمشظمةبصفةيقومودالبريدعمال

يد.ضاية!دصسا

إلىدأخذهارسالةيرسلواأنللأشخاصيمكن.الجمع

عمالويقومالبريد.صندوقفيبإلقائهاأوالبريدمكتب

البريدصناديقمنالصغيرةواشزماشلممائلبجمعالعريد

إلىويأخذونهاالبريد،مكاتبمنالبريدفئاتطو

ضرما.يتمحيثالفرزمكاتب

لفرزآلاتالفرزم!!اتبمنحضيرتستخدمالفرز.

المذكورةأسفرزامراكزفيالبريدعمالويفرع.سا،!أا

وتحم!!،المتحركةالناقلةالأحزمةاعلىالبريد!ياسأ

أخلاف.لحجاطبقابتصنيفهتقومآلةإلىالبريدالأحزمة

مكانيحددحساسجهازإلىاش!عائلتنتقلثم

الالةالحساسةالأجهزةاهدهوتمكن.الغلافعلىالطابع

وتقوم.الاتجاهنفصركلهاتواجهبحيثالرسائلترتيبمن

يمكنلابحيثعليهخطوطبطعالطابعبإلغاءالآلة

علامةبطعأيضاالالةتقومكما.أخرىمرةاستخدامه

مثلمعلوماتالبريديةأحلامةاوتضمال!!.علىبريدية

البريد.إيداعومكانأ!قتواأضاريخا

آلاتتقوم،الحديثةاشبريديةالأنظمةمعظماوفي

البريديةالعلامةطبعتمالتيالخطاباتبفرزحديثةإلكترونية

من)مجموعةالبريديالرمزبقراءةلوجهتهاتبعاعليها

فيالبريديةالعناوينمنجزءات!صناكتيالأرقامواالحروف

مئاتمنواحدفيحطابكلفرزويتم(.عديدةبلاد

لوجهةالمرسلالبريدعلىصندوقك!!ويحتوي.الصناديق

خارجأماكنإلىالموجهةالخطاباتلقلويتم.مختلفة

بومماطةالمحليالفرزبم!ضبالخاصةالتسليممنطهقةنطهاشا
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يتمللبريدالآليالفرز

واسعثينطاقعلى

رئيسى.بريدمكتب

بقراءةالفررآلاتتقوم

من)جزءالبريديالرمز

رسالةكلعلىالعموان(

فرزها.قل

الفرزمركزإلىمركبأوطائرةأوقطارأوشحنسيارة

ويقوم.المحليللتسليمافرزهايتمحيثبوجهتها؟الخاص

لكلحزمفييدوياالمحليالتسليمبريدبفرزالبريدعمال

توزوةطريهت

قارئةتسمىمبرمجةمتقدمةألاتتقومالبلادبعضوفي

تمررثمالحطابعلىالبريديالرمزلقراءةالبصريةالرموز

منمجموعةبوضعالتانيةالآلةوتقوم.أخرىآلةإليالخطاب

العواميدي،التشفيرأوالخطىالرمزباسمتعرف،العلامات

بمبنىالخطاباتفرز

.المركزيالبريد

الخطىالرمزقارئةتسمىأخرىآلاتوتقوم.الظرفعلى

لوجهته.طبقاالخطابوفرزالرمزبقراءة

بأعدادالخطاباتلمرسليالبريدمكاتببعضوتقدم

البريدية،الطلباتوشعركاتالمجلاتناشريمثل،كبيرة

بريدمركزإلىمباشرةلريدهملإرسالاللازمةالتسهيلات

كلهاالجملةخطاباتمراكزتعمل.الجملةخطابات

البريدأكياسالناقلةالأحزمةتحملحيثتقريبا،بالآلات

البريدأكياسأخرىآلاتوتملأالبريد،شاحناتوإلىمن

ير!
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اشبريدفرزمنالبريدعمالمبرمحةآلاتوتمكنوتفرغها.

ويتما.مفاتيحلوحةفيأزرارعلىالضغططريقعنلسرعة

بريدمركزمنطقةخارجشنأماإلىالموجهالبريدنقا!

لإرساله.ايعنيالمركزإلىالجملةخطالات

صاالبريدم!صبشيأجريداعماليتسلم.التسليم

المحددالطريهتفيالموجودةألمسازأ!رابالأعمالالخاصاكبريد

معوفالذيأطترتيبطبقاأجريدالتنظيبمويقومونلهملى.

عرزهتمقدالبريدي!صن،الأحيانالعضوشي.بهآ

م!كثجريوزع.بهيسلمسوفأرزياللتسلس!!طبقامسبقا

علىمشيا،أجلدانالعض!شي،البريديةالواديدإاعمال

رأكباتمريقودبعضهمار،للىالمحددةأ!حهةافيالأقدام

.دراجاتيركب

تختلصبطريقةالدنفياجا،دابعفرفيانبريديسلمو

إليه،المرسلإلىمباشرةأطدنافيالبريدآ.اشيفعن

إذاماحالةفيشقصأمباشرةادهـيديسلماالقرىفيبينما

صناديهتتوضعو.مشقةبدونفيهالسيريم!شاطريقاكان

البريد.عام!فيهيمرالذييقأءإاعلىالبريد

كيممأ!ذيراالأشخاص!الوساطةااعااآ11يستحدم

إلىترسلىرمائلهمايجعلواأنفيم!ضخما.دائمةينعناولهم

عليهمايجبوأممنمحدد.بىهـيدبمكتبالعامآ

لاضيديدإامحتبويحتفظ.مسبقاأجريدامكتبإخطار

أجه.إالمرس!يطلبهحتىأرالزمنمنمحدودةلفترة

البريددرجات

المحليالمريدأجلادامنحضيرشيالبريدمحاتبتقسم

تكلافة.أعلىالأولىالدرجةبريديكون.درجاتإلى

انبريدتسليمخدمةذأكمقابليقدمالبريدمحتبأحشر

الدرجةبريدولتحلف.الحالاتأغلبفيالتالياليومفي

إرساليمكنماوعادة.أطولقتاريأخذولكنهأقل،الثانية

ويقوم.خاصبسعرال!حرىالمصبوعاتواوالمجلاتالجرائد

شسلمأيضا.الطرودبنق!!أصبلاد،اأغلبفيالبريد،م!ضب

منظمةبوساطةتسلمقدول!صهاالطرودالبريدمكتب

يد.ادلمكتبتابعةحاصة

البريدمكتبخدمات

علىتوضئالطوابع.الأخرىالبريديةوالموادالطوابع

أجلمندفعقدالرسلأنعلىأطدلاأ!ةوالخطاباتدأ!روا

خلالمختلفةأوقاتفيالبريدم!!اتبوتقومأ!ا.إرسا

وتكرم.تذكماريةطوالمجىتسمىخاصةطوابعلإصدارالعام

توفوا.متميزينأشخاصاأصدكاريةاأطوالغاهذهبعض

مشاهدأوتاريخيةلأحداثأخرىتذكاريةطوالغوتذكر

منظماتأو،مهمةوصناعاتأصممعاأوخلالةطبيعية

.ممتازة

جوية.خطاباتأيضاالبريدم!صاتبتبجعو

التيالخفيفالورقمنصفحاتهيالجويةواخطابات

منالجويةانر!عالةوتحتويغلافا.لتحونطيهايم!ش

منمطبوعةأجريديةاوالأجرةالمرلممل،رسالةعلىأ!داخ!!ا

.الخارخ

منأحملاءاخاصةخدماتعدةتم!شالممتاز.البريد

نأالمرسلعلىويجب.أ!ادةامنبأسرعانبريدا!إرسا

البريدتضمالتيالخدماتأ!ذهإضاشيارلمممايدفع

.الخاص

تقدمالبريدمكاتب

مت!!اطحمهور،حدمائها

الأتالحواوابعالصوأيع

الأتياءاتسلمرالعريدية

لالبريد.ا!االإرسا
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مكتبإلىوصولهبمجردويسلمالخاصالبريدوينقل

رسولطريقعنالحالاتأغ!بفيتسليمهويتمالبريد.

المعتاد.التسليمعاملمنبدلآخاص)ساع(

البريديةالخدماتبعضتمكن.الإضافيقالحماية

المرسلةللموادإضافيةحمايةعلىالحصولمنالبريدعملاء

الحصولمنأخرىخدماتوتمكنهمالبريد.خلالمن

دفعالعملاءعلىويجب.والتسليمالإرسالإثباتعلى

التأمينتتضمنالتيالخدماتهذهعنإضافيةرمعوم

المفقودةالموادقيمةيغطيتعويضاالتأمينويد!.والتسجيل

.الإرسالخلالبضررأصيبتاكتيأو

يمكنلاالتيللموادخاصةحمايةالتسجيلويعطي

إيصالتوقيعإليهالمرسلعلىويجبعنها.الاستعاضة

إليه.الموادتسليمقبلتسلم

العديدفىالبريدمكتبيقدم.المتخصصةالخدمات

تسليمبجانبالمتخصصةالخدماتمنسلسلةالدولمن

تدارالتى()البياناتالمعلوماتبريدفخدمة.الرسائل

للبريدخدمةهيالمتحدةالمملكةفيالبريدمكتببوساطة

التسليمتضمندولة09منلاكثرأضسليمباتقومالسريع

وساعدت.التلفأوالضياعضدضماناوتقدمالسرب!

شركاتمنافسةعلىالبريدمكتبالخدماتهذهمثل

مماثلة.خدمةتعرضالتيالخاصةالنقلخدمات

ذلكفيبماالبلاد،منعددفيأخرىخدمةوتقدم

الفاكسوهي،المتحدةوالولاياتالمتحدةوالمملكةأستراليا

الخدمةهذهوتسمى.الفاكسميلينقلخدمةأوالعام

إلىالرممائلتحويليتمحيثالإلكترونيالدوليالبريد

وحداتإلىالهاتفخطوطعبرتنتقل،إلكترونيةإشارات

تتماحيثإليها،المرسلالجهةبريدمكتبفياممتقبال

تحتكبلاتتستخدمالخدماتوهذهوتسليمها.طباعتها

انظر:.القارات!نالرسائللنقلصناعيةوأقماراالبحار

بعضفىتقدمالتيالبريدخدماتوتضم.الفاكسميلى

.المدموغالبريدوقبولالتسليمعندالدفيخدماتالبلاد

طلبمنالأشخاصالتسليمعندالدفعخدمةتمكن

ويحصلوصولها.عندوالدفعالبريدطريقعنالبضائع

رسمإليهمضافاالبريدوقيمةالموادلمحعرعلىالتسليمعامل

الدفعخدمةاممتخدامقلوقد.التسليمعخدالدفعخدمة

الدفعوإمكانيةالضمانبطاقاتاستعمالمنذالتسليمعند

علىالشخصائتمانبطاقةرقمذكرطريقعنللبضائع

الهاتف.

والعلامةالبريديةالرسومتكونبريدهوالمدموغوالبريد

وأ(،الخطاباتحالة)في،عليهمباشرةمطبوعةالبريدية

آلةباممتخدامالبريديةالمادةعلىيلصقلاصقشريصأعلى

مكتبمنالدمغألاتتؤجرأوالشركاتوتشتري.الدمغ

مقدماالبريدرسومدفعويتم.المرخصالمصنعمنأوالبريد

وتوضع.لذلكحاجةهناككانتكلماالشركةبوساطة

البريد.مكتبموظفالدملوساطةأسةآعلىالقيمةهذه

لعملائهاالبريدمكاتببعضتقدم.أخرىخدمات

الاتصالاتوخدماتالبريديةالخدماتإلىبالإضافة

البريدمكاتبتبيع.إضافيةخدماتواللاسلكيةالسلكية

البريديةالحوالاتأوالبريديةالأذوناتالبلادأغلبفي

النقودلإرسالآمنةطريقةوتوفرالشيكاتتماثلالتي

البريدية.الحوالةانظر:البريد.بوساطة

للتوفيرأنظمةالقوميةالبريدمكاتببعضوتقدم

متكاملة.ممرفيةخدمةتقدمكما)الادخار(

لد!البريدمكاتبالدولبعضحكوماتوتستخدم

منوعددوالمعاقينالمكفوفينومعاشاتالمتقاعدينمعالثعات

مكاتببعضتستخدمكما.الأخرىالاجتماعيةالخدمات

المعنية.البلادفيالمقيمينالأجانبلتسجيلمكاناالبريد

اسمفرجوازاتطلباتاستماراتعلىالحصمولويمكن

مكاتبمنبالجامعاتالالتحاقوطلباتالقيادةورخص

البلاد.منالعديدفيالبريد

العالممستوىعلىالبريديةالنظم

لهاالناميةالبلادوبعضتقريباالصناعيةالدولكل

على،المتحدةالمملكةفييوجدكما.فعالةبريديةأنظمة

ويسلم.رئيسيبريدمكتبألأ008حوالي،المثالسبيل

25،ءمنأكثرإلىالبريديةالموادالبريطانيونالبريدعمال

خطاببليون8.61منأكثرمعويتعاملون،عنوانمليون

ويوجد.عامكلطردمليون041منوأكثرصغيرةورزمة

أكثرمعتتعاملبريدم!صب4؟...حواليأستراليافي

نيوزيلندأوفي.عامكلبريديةوحدةبليون3.4من

وحدةمليون007حواليمعبريدم!ضب0.071يتعامل

وفيالهند.فيبريدمكتب0007015ويوجدعام،كل

بريد.مكتب/0003منأكثرالفلبين

تاريخيهنبذة

بماالقديمةالحضارأتمنللعديدكان.القديمةالأزمنة

أنظمةوالفرسوالآشوريونوالمصريونالصيغيونذلكفي

البريديةالشبكاتهذهوجدتوقد.التنظيمجيدةبريدية

التيالإمبراطورياتحكمفيالحكاملمساعدةالقديمة

فقطالحكومةلمسؤولييمكنوكان.كبيرةلمسافاتامتدت

ملحةحاجةهناكيكنلمولكن.البريديالنظاماستخدام

نأتستطيعكانتالناسمنقلةلأن،عامةبريديةلخدمة

تكتب.أوتقرأ

تتابع،أنظمةتقريباالقديمةالبريديةالأنظمةكلكانت

علىمقيمينناقلينفرسانأوعدائينمنتتكونوكانت
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المنقولةاشسائلانتقلتقدو.اشئيسيةالطرقحلالنقا!أ

!ا051علىأحياناتزيدبسرعةالناقلينهؤلاءبو!ماطة

القرنفييونانيمؤرخوهو-هيرودوتوصف!وقد.يوميا

وا،الثلوج"لا:فكتصأغرساالرسل-الميلادقب!!الخامحه!

الإتمامعنالناقلينهؤلاءتعطلالليلكابةولاالحرولاالمطر

قيصرأوغسطسأسمرقدر".المحددةلدورتهمالسريع

أحضر..مق72عامفيمانيالروأصئالإمبراطورالذي

تنظيما.القديمةانبريديةالأنظمة

فيينطلقونأصاقلوناأغرساناالتتابثاننظاموفي

جيدةأطرلىامنشبكةعلىالإمبراطوريةمنمكانكل

تتابغمحطاتالطرثامتدادعلىاشومانوبنىالإنشاء.

ناهساكالناقلونيستطهيعحيثالبريد،ليوتتسمى

وأ،الشماطمتجددةجيادعلىيحصلواوأنيستريحوا

الميلادبعدأخالثاالقرنوفي.آخرينلناقل!تر!مائلهماينقلوا

البريدمنمحدودةكميةتسليمفيالرومانيونأضاقلونابدأ

اشسمية.الرسائاإلىبالإضافةالخاص

وا!متمر.البريديالنظامانهيارإلىالميلادبعدالخامس

الرومانيةأ!رق11اممتخدامفيأ!ناطقابعضفيالحكام

،عامبوجهوأ*ش،.البريديةخدماتهمافيالبريدوليوت

أكربية.اأورولاك!خلالالمنظمةالاتصالاتانتهت

أيضاالعال!منأخرىمناطقفيالحضاراتوطورت

قبلايالمغوفيالقائدطورآممياففي.فعالةبريديةأنظهمة

01؟...منأكثرفيهأضطوربالإتتائبرسدينظامخان

وأقام.الميلاديعشرالثالثالقرنخلالبريديةمحطة

منلتمبكاتوالجنوبيةأصشماليةاأمريكافيوالإن!صاالأزتك

بينوالطرودالرسائليسلمونكانواأسذيناالتتالغعدائي

الرئيسية.المدن

عشرالرابمالقرنخلال.العامةالبريدأنظمةبداية

والشرحصاتبالتحارالدوليةالتجارةنموأدىالميلادي

كما.بهمالخاصةالسق!!خدماتتأ!ميسإلىالتجارية

أسقاباتواالدينيةوالمجموعاتالجامعاتاحتفضص!

الأعضائها.بريديةبخدماتأيضا(المهرةالعمال)منظمات

عليها.يعتمدولاوغاليةبطيئةالخدمةكانتوأممن

القرنفيوالمعرفةالتعليمونموالطباعةأطآاختراعوزاد

البريدية.الخدماتعلىالطلبمنالميلاديعشرالخامس

الخدماتفانبثق!،مربحةتجاردالبريدفأصمئتسليم

عشرالسادلعرالقرنبحلولو.عديدةمناطقفيالبريدية

ونظمتوذهابا.إياباأوروباتجتازالأنظمةاهذهكانت

الحاصةأنفمةالأأكثرمنواحدافيينافىتاكسيسعائلة

خدمته!اوظفتأحعمابكشراالقرنبداياتومع.شهرة

الوسطى.أوروباغالبيةوغطتناقل000،02حوالي

وبالإضافة.وبطهيئةمكلفةظلتعموما،،الخدمةوأ!ش

النقلطرقخلالشقطيتمالتسليمكانذلكإلى

الرئيسية.

أواخرفيأوروبافيقويةقوميةحكوماتقياموأدى

إلىالميلادي!تعشرالسادسأغرنواعشرالخامسالقرن

الفرنسيالملكفأنشأ.الر!عميةاشبريديةالخدماتتأمميس

الرسلمنبريديانظاماأم477عامفيالسادسأ!لس

منتفمهآ.جداوللهمالفرسان

ملكأقامالميلاديعشرالخامسأغرنااخرأروشي

يتمكانحيثالمحطاتمنمانصاأالرابعإدواردإنجلترا

كانواالذينللرسلالنشاطالمتجددةبالخيولالاحتفاظ

بالتدرلبريدكلمةأصبحتذأسكبعدر،رسائلهيحملون

البريد.معبالتعامليتصلماأعلللإلثمارةتستخدم

الثامنهنريإنجلتراملكعينأمء61عامحوافيفي

المقامفيليضمنانبريدلمؤلسسةرئيساتوكبراينالسير

السيرونظم.وأمانبسرعةالملكيالبريديسلمأنا!الأرا

إلىلندنمنالويقوكان.أضدنمنطرقأرلعةبرا!

كم.أ01طولهوكان،الطرقهذهأفض!!هودوفر

الأنظمةشعبيةازديادأدىعشرالسابعأغرنالدايةفي

أجريداتسليبمشركاتعليهاتحصلاختيوالمكا!مبالبريدية

انظمةإقامةإلىالغربيةماتالح!صمنبالعديدالخاصة

منالعديدرغبفقدذأكإلىبالإضافة.عامةبريدية

علىللتجسساكبريديأخظاماا!حتخدامفيالح!ضمات

وفي.للدولةولائهمعدمعلىدلي!!علىللحصولرعاياها

فيبريدمكاتبالفرنسيةالحكومةأسمعتأم627عام

مأ635عاموفيالبريد.أسعاروحددتاشئيسيةالمدن

إنجلترالينبريديانظاماالإنجليزيةالححومةأقامت

وألحمكتلخدا.

الح!ضمةتعطيقوانينالدولمنالعديدأصدر

ذلكورغمالبريد.بتسليمالقيامفيالمنفردةالسلطة

هذهفيالعملفيالخاصةاكبريديةالحدماتاستمرت

الانظمةتغطيهالاطرقخلالالأولالمقامشيالبلاد

الحكومية.البريدية

تاجرنظم،أم068عامفي.البريديةالأنظمةتطور

يسلمكانوالذي،بلندنالبنص!بريددوكراوليمايدعى

نظامدوحصاوأدخل.بسمقابلبلندنمحانأيفيالبريد

إيداعهاموقعلتحديدالخطاباتعلىبريديةعلامةوضع

نألدرجةناجحابلندنالبنسوأصئبريد.وتاريخه

.ام682عامالعمليةهذهعلى!ميوتالحكومة

برنامجأدى،الميلاديعشرالثامنالقرنوخلاأ!

سرعةزيادةإلىبريطانيافيالعامةالطرتحالةلتحسين

جونأدخلأم078عامففى.كبيرةبدرجةالبريد،انتقال
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سافرتالتيالبريدعرباتأكملتوقدالبريد،عرباتبالمر

وتم.ساعة61فيكمأ09رحلة،لندنإلىبريستولمن

مانشسترإلىليفربولمنمرةلأولقطاراتفيالبريدنقل

.أم083عامفي

متقاعدبريطانىمدرسكتبأم،837عاموفى

رخيصةبريديةلأسعاريدعوكتيباهلرونالديدعى

إرسالسعروكان.المسافةعنالنظربصرفوموحدة

نأيجبالتيالمسافةعلىيعتمدالوقتذلكفيالرسالة

مقدماالبريديةالرسومتدفعأنأيضااقترحكماتقطعها.

حاملوكان.الدفعليوضحلاصقطالغمعالمرسلبوساطة

إذاإلاإليهالمرسلمنالبريديةالرسوميحصلقبلمنالبريد

اقترخكما.الرسمالةعلىمدفوعكلمةالبريدموظفكتب

حتىالخطاباتوكانت.المظاريفأستخدامهلرولاند

تموقدالأحمر.بالشمعتختمثمفقطتطوىالحينذلك

عندماأم084عامبريطانيافيهلاقتراحاتمعظمتبنى

البنساتوسميتلاصقةبريديةطوابعاولإصدارتم

الأسود.بالحبرالسوداء

عامأبريل25فيالأ!شراليةالبريديةالخدمةبدأت

البريدعلىمشرفانيكولزإسمحاقينعندماام908

أولمميدنيفيمنزلهوأصبجعويلز.لمماوثنيوبولاية

فيبريدمكتبأولهوبسونألمحافظوأقامبريد.مكتب

عامفيرسل(الان)وتسمىكوروراريكافينيوزيلندا

مأ085عامأسترالياميطواوأولإصداروتم،ام084

.ام855عامنيوزيلنداوفي

نمت.العشرينالقرنوبداياتعشرالتاسعالقرنفي

الحديثالنقلوسائلتطويروزاد.بسرعةالبريديةالخدمات

موظفووقامالبريد.تسليموضمانسرعةفيكالقطارات

كانتبينما،خاصةقطارعرباتفيالبريدبفرزالبريد

أدواتومكنتآخر.إلىجانبمنالبلدتقطعالقطارات

منالموظفينالقطاربعرباتتتص!!القابف!ةالأذرعتسمى

تكونبينما،الصغيرةالمدنمنالبريدأكياسالتقاط

البريدأكياسيبقونالموظفونكان.مسرعةالقطارأت

متحركة،والقطاراتالقطاراتأرصفةع!بالمدنالخاصة

كانأم978عامففي،بسرعةأكبريدمكاتبعددوزاد

بحلولولكنبريديا.مكتبا75حواليالمتحدةبالولايات

مكتب.00077إلىالبريدمكاتبعددزادم1091عام

ومدتحسينفيالبريطانيةالبريدمكاتبواستمرتتقريبا.

بريد،صناديقأوأ!أم853عامفىفادخلتخدماتها،

وبدأ.لندنفيبريدصناديقأولام855عامفيوركبت

كماام،861فيعملهالبريدلمكتبالتالغالتوفيرمصرف

الخاصةالتلغرافخدماتمكاتبالبريدمكاتبأدخلت

.أم087في

فىالطائراتاستخدامزاد.الجويالبريدخدمةنمو

تسليمه.سرعةفىجداكبيرةبدرجةالبريدنقل

بريطانيطياربوساطةرسميةغيربصورةالبريدنقلتم

منرحلةعبرأم019عامفيوايتجراهامكلوديدعى

قامأم119عاموفيإنجلترا.فىلمعاوثبورتإلىبلاكبول

إلىأباداللهمنالبريدبنقلبي!يهنريهوفرنسيطيار

جويبريدخدمةإنشاءوتمالهند.فيجنكشننايني

بريطانيافيأيضاالجويالبريدرحلاتوبدأت.منتظمة

خدماتوبدأت.ام119عامفيالمتحدةوالولايات

العشرين.القرنعشرينياتفيأستراليافيالجويالبريد

عاموإنجلترأأممتراليابينبريديةجويةرحلةأولوتمت

.أم349

البلادفيالبريدمكاتباتبعت.الحديثةالتطورات

التعاملمفيالآليةمنالمزيدإدخالمسياسةالصناعية

ألحمعارر!تمكما،أفضلبخدمةالعملاءلتزويدالبريد

نأعلىالمتزأيدالحكوماتلتصميمنتيجةالبريديةالرسوم

ولا.الذاتيةبمواردهانفقاتهابتغطةالبريدمكاتبتقوم

العاديالبريدمعبالتعاملعادةالخاصةللشركاتيسمح

للدورياتالخاصةالناقلاتمنعددوجودمنبالرغم

وعيناتوالمجلات)الكاتالوجات(المصورةوالبيانات

مكاتبمعالخاصةالوودناقلاتتتناف!ركما.البضائع

البريد.

تطورايعدالإلكترونيالبريدخدماتنموأنكما

إلىالناميةالبلادفيالبريديةالخدمةمدويتمرئيسيا.

التطوراتمنللاستفادةتحديثهايتمكما،القرويةالمناطق

التكنولوجية.

منقيمدخلعلىالصغيرةالبلادمنكثيروتحصمل

الطوابع.جامعويقدرهاالتىالتذكاريةأطوابعاإصدار

الوظيفةيظلالخطاباتتسليمفإنذلكمنوبالرغم

العالم.حولالبريدوموظفىلمكاتبالأساسية

عامالعربيالبريداتحادتأسسفقد،العربيالعالموفي

الاتحاد،دولبينالبريديةالعلاقاتتوثيقبهدفأم729

دبي.ومقره

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

البريديةالطلباتتجارةأ!المىاالبريداتحاد

بعاطوااجمعالحوياضيد

السريعالحيولبريد

الموضوعصرعا

البريديةالحوالة

المظرو!

البريدتسليميتمكيف-ا

الجمع-أ

الفرز-!

ب-التسليم
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البريددرجات-2

البريدمكتبخدمات-3

ئوالموادالفوا-أ

اللأحرىاحريديةا

اممتارااكريد!

العالممشوىعلىالبريديةالنظم-4

تاريخيةنبذة-5

ا،ضاشية1الحمايةص

المتحصصةالحدماث-د

أحرىحدماتهـ-

اختصاراويعرفالفيدراليالتحقيقاتمكتب

وزارةفيالرئيسيةاطباحثشعبة،آي.بى.إفلاسم

اسمالم!صتبهدافيالمحقق!تعلىويطلق.الأمريكيةاأ!دا!ا

أضحقيقاتام!ضبعلىويشرث،عيةالخصوالمحققينهيئة

الشيوح،مجلسمواشقةبعدالرليسيعينهمدير،الفيدرالي

يواشنص!!!فياط!ضبالرئيسيالمركزفيمقرهويقع

كوأ!مبيامقاطعة

لمش!تيقاربماالفيدراليأضحقيقاتام!صبويضما

عشروخمسةبورتوريكو،فيرالمتحدةالولاياتفيفرعا

32منأكثراورصبيضماحسما.أخرىبلدانفيآخرفرعا

هيئةشييعملون،005.9حواليمنهم،وامرأةرجلألف

افيحوأصشويةاال!ضبميزانيةوتبلغ.الخصوصيةالمحقق!ت

أمريكي.دوا،ربليونونصفصبليون

الفيدراليالتحقيقاتمكتبمهام

فيبالتحقيقألمكتبايقوم3.الجرا!كنالتحري

الاعتداءمثل،كك!البلادأمنتمعمرالتيالعامةالجرائم

،المتفجراتأغاءإأو،المصارفعلىالسطهوأوالرديس،على

يبحصكذلك.الأشخاصاأخصف!أو،الطائراتخطىأو

وأالممتلكاتأو،الأموالابسرقةالمتعلقةالجرائمفيأطكتبا

المكفيحارب.كماالأخرىولايةمنالعرباتسرقة

أ!ارب!تاالمجرمينعلىالقبضفيويساعد،المنظمةالجريمة

كذلك.المحليةالسلطاتأوالولايةحكومةطلبعلىلناح!

قوان!تانتهاكع!أجهإالواردةالتقاريرفيالمكتبيبحث

إدارةمعيعم!!فإنههذا،إلىبالإضافة.المدنيةالحقوق

التهاكآجرافيالتحقيقشيالاتحاديةالخدراتمكافحة

بتسليمالمكتبويقوم.بالمحدراتالخاصةالاتحاديةالقوان!ت

العدأ!.لوزارةمعلوماتمنيجدهماجميع

الامتخباراتعملياتأع!تتأ.الاستخباراتعمليات

عنالمعلوماتجمعمنأنحيدرالياالتحقيقاتمكتبفي

تعرضقدبنشاطاتعلاقةأعاالتىالمنظماتأوالافراد

شيالتحقيهتالعملياتهذهوتشم!!أطخطر.القوميالأمنا

والخيانةأخجسساوالشغبوحوادتالتمردحوادث

لإرسالالمكتبويقومالحكما.نظاملقلبوالتهديدات

.أحدلاأ!زارةأوأطكونجرسأوللرئيسذأسكحولالتقارير

الفيدراليالتحقيقاتمكتبيقدم.أخرىخدمات

الولاياتأنحاءكلفيالأمنيةللدوائرمختلفةخدمات

قدالداوئروهذه.الأخرىأ!دولابعضوفي،ألمتحدةا

كقسماللمكتبالتابعةالجهاتإحدىمنالمساعدةتطلب

لمعلوماتالقوميالمركزأوالمعملأوالشخصيةالأحوالا

الجريمة.

لمكتبالتابعالشخصيةالأحوالاقسماويضما

ال!صابع،بصماتمنأ3العافيمجموعةأكبرالتحقيقات

المعملأما.بصمةمليون916علىملفاتهتحتويحيث

علماءيقومحيث،أصمالعافيالجريمةمعام!أفض!!منفيعد

006علىمايزيدبفحصأنحيدرالياالتحقيقاتم!ستب

الطلقاتذلكفيبماعام،كلفيالأدأ،امنقطهعةأفأ

المركزأما.الإطاراتوآثارأجدويةاأممتاباتاونماذجأخاريةأ

فيالمعلوماتتخزينبنظامفمزودالجريمةألمعلوماتأغوميا

سجلملايينخمسةيقاربمافيهيخزنحيث،الحاسوب

وئقدم.مسروقةأوبممت!صاتفيهممشتبهبأضعخاصتتعلة!

فيكوانتيكوفيالفيدرالىالتحقيقاتلمكتبأضالغااطعهد

الجريمة.لمحاربةالمتقدمةالوتفيتدريباتفرجينيالايةو

العامالنائبألفأم،809عامفي.تاريخيةنجذة

وزارةفيالخصوصيينالمحققينمنهيئةبونابرتجتشارش
وكانت،التحقيقاتمكتبالهيئةهذهوسميت،أحدلا

الأعمالممارسةمثلحرائ!ا،فيالتحقيقالمكتبهذامهمة

مأ359عاموفي.قانونيةغيربصفةالأراضياليعأوالحرة

الثلاثينياتوفي.الحالياسمهالم!ضبعلىأسكونجرساأطلة!

علىالسطوجرائممنموجةالمتحدةالولاياتفيانتمث!هـت

فأصعدر.الأخرىالعنفوأعمالوالخطفالبموك

مزيداالفيدراليالتحقيقاتمكتبيخوأ!قانوناأعونجرسا

وخلال.القانونعنالخروجمكافحةفيالسلطةمن

حلقةيحطمأنالمكتبا!حتطاالثانيةألميةالعاالحر!

وخلال.المتحدةالولاياتفيالمعاديةالتجسس

فيالخصوصيونالمحققونقامأصشينياتواالحمسيسيات

سرقةمنتمكنواشيوعيينجواسيص!علىأغبضباألم!خبا

بتقصيالمكتبقامحذلك.وذريةعسكريةسريةمعلومات

.الستينياتفيالاحتجاجمنظماتنشاط

الجريمة.أدجاربمجيههوفر،أيضا:انظر

انظر:.الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب

ا!رلي(.االتربيه)م!ضبالخليجيةالمنظمات

ودولبريطانيافيح!ضميةهيئةالتسجيلمكتب

مواليدمنالأبرشيةسجلاتبحفظتقومالكومنولث

.ووفياتوزيجات
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مأ539لسنةوالوفياتالمواليدتسجيلقانونوينص

وتسجلألمسابيع،6خلالتعسجيلهيجبالمولودأنعلى

فيويسجلونالناسيتزوجأنويمكن.أيام5خلالالوفاة

أطميلادالتسجيلبعدالشهاداتوتصدر.التسجيلمكتب

الزوا!.أوالوفاةأو

رئيسكروموأ!توماسأصدر،أم538عاموفي

يجبالأبرشيةسجلاتبأنقراراالثامنهنريالملكوزراء

هذهيحفظالذيالشخصولقبأسبوعيا،تجرىأن

التاسعالقرنبدايةفيولكن.المسجلبالمممالسجلات

يلقبالسجلاتهذهبأمرالقائمأصبح،الميلاديعشر

السجل.بأمين

العربي.الوطنفيالتعريبتنسيقمكتب

التعريب.انظر:

سريةوكالةالاسثراثيجيةالخدماىمكثب

وليمالمكتبترأس.الأمريكيةللحكومةتابعةللمخابرات

لرؤساءالمشتركةالهيئةإشرافتحت،دونوفانيجي

المعلوماتوتحليللجمعأم429عامأنشئوقد.الأركان

العالميةالحربأتناءعصاباتوحربنفسيةحربولشن

عامالحرببعدحلهتموقدأم(.49ء-1)939الثانية

الخارجية،وزارة:وزارتينعلىمهامهوقسمت،ام459

الخابراتوكالةأنشئتام479عامفى.الحربيةووزارة

وكالةانظر:.الخابراتوكالاتكللتوحيد،المركزية

المركزية.انحابرات

منظمةوالمقاييسللأوزانالدوليالمكتب

المكتبإلىوتنتمي.القياسوحداتمعاييرلتوحيددولية

المتريةللقياساتمعاييرالمكتبوينشر.دولةوأربعونمست

المكتبتألسه!.الماديةللقياساتعلمياتوحيداويؤمن

ومقرهأم875عامباريسفيوالمقاييسللأوزانالدولي

لاريعه!.منبالقربمسيفرزفىالرئيسي

.المتريافظامأيضا:انظر

كانتالتيالمركزيةاللجنةرئالةالسياسيالمكتب

بالاتحادالشيوعىالحزبفيالامورمقاليدعلىتسيطر

المكتبكان.أم199إلى9191من)سعابقا(السوفييتي

الشيوعي،الحزبفيالأعضاءأقوىيضمالسياسي

علىموافقتهعلىبالحصولتقضيالحاجةوكانت

،ام099فيل!ش.إصدارهاقبلالمهمةالحكوميةالقرارات

قادةصوتأنبعدكثيرا،السياسيالمكتبقوةتقلصت

الخطتطويرفىدورهمنالحدعلىبالموافقةالحزب

القياداتمنعددفشلأم،19!في.للحزبالسياسي

الرئيسلخلعالانقلابمحاولةفيالرسميةالشيوعية

الحكم.علىوالاستيلاء،جورباتشوفميخائيلالسوفييتي

كلإيقافاسموفييتيالبرلمانقرر،المحاولةفشلوبعد

السياسي.المكتبأنشطةفيهابما،الحزبأنشطة

المكتبأقام،للدولةزعيمأولهولينينإليتعشوفلادمير

تغييرجرى،ام529عاموفي.أم919عامفيالسياسي

المركزية.اللجنةرئاسةمجلسإلىالسياسىالمكتباسم

السياسي.المكتبتسميتهأعيدت،أم669عامفي

شيوفاتهحتىالسياسيالمكتبعلىلينينسيطرلقد

فيالأمورمقاليدعلىستاليناستولىذلكبعد.أم249

بنفسه.هواختارهمأعضاءبخصومهواستبدل،المكتب

بنفسالرئاسةخروتشوفنيكيتاتولى،ستالينموتبعد

الويقة.

العددلكن،خمسةالأولاسمياسىالمكتبأعضاءكان

عضواأوه01بينكثيرةسنينمدىعلى!راوح،ظ!!

حقلهملي!امرشحينأعضاءأو.7وبينمتفرعا.

عضوا42بالعضويةتحددتام،091عامفي(.التصويت

جمهورياتفيالأحزابقادةإليهاضمالعضويةكاملي

استعملتهفقدالسياسيرالمكضباسمأمااسسوفييتي.الاتحاد

.الاخرىالشيوعيةولأطافيمشابهةجماعاتأيضا

الشيوعية.:أيضاانظر

فيالنوابمجد!أنشأهاوكالةالعتقاءمكتب

نهايةفياعتقواالذينالعتقاءلمساعدةالمتحدةالولايات

-ا861عاميبينماالفترةفيالأمريكيةالأهليةالحرب

،والمأوىبالطعامالفقراءيزودالمكتبهذاوكانأم،865

ويحمي.ومستخدميهمالعتقاء،بينالعقودعلىويشرف

فيويساعدهمالتعليما،فرصلهمويوشرالسود،حقوق

.كثيرةأخرىأمور

الخوابمجلعي!أنشأ،أم865عاممارسوفي

والأراضيوالعتقاء،اللاجئينمكتب()ال!ضنجرس

جزءاالعتقاءمكتبباسمالمعروفالمكتبوكان.المهجورة

هوهواردأوأوليفرالجنرالمندوبهوكان،الدفاعوزارةمن

وكالاته.يديرالذي

وجمعيات،الشماليةالبعثاتالمكتبعاونتوقد

مؤلسسة003.4منأكثروإنشاءتمويلفي،الإحسان

جورجيا،ولايةفيأتلانتاجامعاتمنهاللسود،تعليمية

فيهواردوجامعةتنيسيولايةفي،فيسكوجامعة

وأقامفرجينيا.فيهامبتونوجامعة،العاصمةواشنطن

الوجباتملايينووفر،المستشفياتمنالعديدالمكتب

توزيععلىأيضاأشرفوقد،والبيضالسودلفقراء

العتقاء.علىالمهجورةالأراضي
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أعمالالمتحدةالولاياترئيسجونسونأندروانتقد

أ!لاياتاشؤونفيدستوريغيرتدخلاباعتبارهالمكتب

علىالمهجورةالأراضىاتوزيعجونسونقف!وأو.الجنوبية

لتجديدقرارينلإصدارمرت!تالفيتووامعتخدمالعتقاء،

ووسعأحدهماأعادالنوابمجلسولكن.الم!ضب

المكتبالديمقراطيونواتهمأم،866عامالمكتبسلطات

.الجمهوريللحزبأكبرسلطةل!صسبالسودبامشخدام

.أم872عامالم!صبح!طزقد

!!!!
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